
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA –
KARLOVA VES

         / 7. volebné obdobie /
 

Materiál na  35. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves  dňa  26.06.2018

                              

Žiadosť

Ing. Jána Hučku o súhlas so zmenou majiteľa predajného stánku a pokračovanie
nájomného vzťahu na pozemok pod stánkom, resp. odsúhlasenie nájomnej zmluvy

______________________________________________________________________________

Predkladateľ:           Spracovateľ:
Mgr. Michal Drotován           JUDr. Darina Gullar
prednosta miestneho úradu           referát správy majetku a bytov

Prerokované:                                                                       Miestna rada  p r e r o k o v a l a
- v miestnej rade                       materiál a o d p o r ú č a

    predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

Prerokované:

- v komisii RPHSR   04.06.2018         Stanoviská komisií sú obsahom materiálu

- v komisii F              11.06.2018



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO   MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA  –  KARLOVA  VES

 schvaľuje

žiadosť Ing. Jána Hučku o nájom pozemku registra C-KN, časť parc. č. 1669/243 – ostatná plocha
o výmere 17 m2, k. ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 27 vo vlastníctve Hl. m. SR Bratislavy –
v správe Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves,  pod predajným stánkom v lokalite trhovisko
Pribišova  ulica  v  Bratislave,  za  účelom  prevádzkovania  cukrárenskej  výroby  a predaja
cukroviniek, v súlade s ustanovením § 9a ods.9 písm. c/zákona 138/1991 zb. o majetku obcí v
znení neskorších,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa vzhľadom k tomu, že:

– predajný stánok postavený na predmetnom pozemku je v osobnom vlastníctve žiadateľa,
ktorý stánok nadobudol kúpnou zmluvou od predchádzajúcej majiteľky. 

 
Nájomca
bydlisko

Parc.č.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
EUR/m2/rok

Doba nájmu
od   -  do

Ing. Ján Hučko
Majerníkova 30/14
Bratislava

časť 1669/243
trhovisko
Pribišova ul. 

17 39,50 01.07.2018
30.09.2020

 

neschvaľuje

žiadosť Ing. Jána Hučku o nájom pozemku registra C-KN, časť parc. č. 1669/243 – ostatná plocha
o výmere 17 m2, k. ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 27 vo vlastníctve Hl. m. SR Bratislavy –
v správe Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves,  pod predajným stánkom v lokalite trhovisko
Pribišova ulica v Bratislave. 

DOVODOVÁ   SPRÁVA

Ing. Ján Hučko listom zo dňa 09.04.2018  požiadal mestskú časť Bratislava – Karlova Ves
o súhlas  so  zmenou  majiteľa  predajného  stánku  a pokračovanie  nájomného  vzťahu,  resp.
o odsúhlasenie  novej  nájomnej  zmluvy  na  prenájom časti  pozemku,  na  ktorom je  postavený
predajný  stánok  parc.  č.  1669/243,  k.  ú.  Karlova  Ves  v lokalite  trhovisko  Pribišova  ulica  v
Bratislave,  za  účelom prevádzkovania  cukrárenskej  výroby a predaja  cukroviniek,  v  súlade  s
ustanovením § 9a ods.9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, z
dôvodu hodného osobitného zreteľa. 



Predajný stánok postavený na predmetnom pozemku žiadateľ nadobudol kúpnou zmluvou
od predchádzajúcej majiteľky.

S predchádzajúcou  majiteľkou  (spoločnosťou  PROH  s.r.o.,  zastúpenou  konateľkou
Michaelou Ružičkovou) tohto predajného stánku mala mestská časť uzatvorenú nájomnú zmluvu
na obdobie od 01.07.2017 do 30.06.2018.  Podľa č.  IV.,ods.2.,písm c) Zmluvy nájomný vzťah
skončil zmenou majiteľa predajného stánku. 

V prípade schválenia nájmu predmetného pozemku bude so žiadateľom uzatvorená nová
nájomná zmluva v súlade s ustanovením § 9a ods.9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, vzhľadom k tomu, že : 

– predajný stánok postavený na predmetnom pozemku je v osobnom vlastníctve žiadateľa,
ktorý  stánok  nadobudol  kúpnou  zmluvou  od  predchádzajúcej  majiteľky,  za  týchto
podmienok: 
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          Nájom predmetného pozemku pod garážou môže byť miestnym zastupiteľstvom schválený
v súlade s ustanovením  § 9a ods.9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.           
        

 O nájme pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa miestne zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Žiadosť o nájom pozemku pod predajným stánkom bol zverejnený na webovej stránke
mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 08.06.2018.  
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 11.06.2018:
Finančná komisia neodporúča vyhovieť žiadosti o pokračovanie nájomného vzťahu na pozemok
pod stánkom a o súhlas so zmenou majiteľa predajného stánku

Prít.: 8 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 1  

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 04.06.2018:
Komisia RPHSR odporúča

a) prehodnotiť výšku nájmu
b) b) uzatvoriť zmluvu o nájme na dobu do 30.06.2020

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves  prerokovala materiál Žiadosť Ing.  Jána Hučku
o súhlas so zmenou majiteľa predajného stánku o pokračovanie nájomného vzťahu na pozemok
pod stánkom, resp.  odsúhlasenie nájomnej zmluvy a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho  zastupiteľstva  v zmysle  prednesených  zmien  navrhnutých  komisiou  regionálnej
politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja zo dňa 4.6.2018

Hlasovanie – prítomní: 5 za: 4                   proti: 0                    zdržal sa: 1     
              
V Bratislave, dňa 18.06.2018  


