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Vec: Žiadost'

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či je možné novou Kúpnou zmluvou od vlastníka
prefabrikovaného stánku dosta'č aj nájomnú zmluvu o prenájme pozemku pod týmto
prefabrikovaným stánkom od Miestneho úradu MČ Karlova Ves. Mal by som záujem odkúpiť
stánok na Pribišovej ulici na parcele 1669/245. Tento stánok by neslúžil na podnikanie, ale na
súkromné a osobné účely ako sklad pre moju osobnú potrebu. Kúpna zmluva by bola na
fyzickú osobu Guido Paradiso, trvalé bydlisko Príbišova 23, 841 05 Bratíslava, Tým pádom aj
nájomná zmluva od Miestneho úradu by bola vedená pre fyzickú osobu nepodnikateí'.

Ďakujem pekne za skoré vybavenie mojej žiadosti

S pozdravom

Guido Paradiso



NÁJOMNÁZMLUVA č. 378/2017
o prenechaní pozemku na dočasné užívanie s< zmysle 8, 663 a násl. Občianského zákonníka

I.

Zmluvné strany

Prenajímatel': Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves
Nám. Sv. Františka č.8, 842 62 Bratislava 4
zastúpená starostkou: Danou Čahojovou
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
pobočka Bratislava - Karlova Ves
číslo úe:tu IBAN: SK19 5600 0000 0018 04?4 3001
ICO: 603520

( d'alej len ,,prenajímatel" )

VS : 35 861

Nájomca: Dominik Šafárik
bytom :
( d'alej len ,,nájomca" )

841 05 Bratislava

II.

Predmet nájmu

Predmetom nájmu je pozemok - ěast' parcely č. 1669/245 - ostatná plocha o výrnere
10 m2, zapísaný na LV č. 27, k. ú. Karlova Ves sio vlastníctve Hl. m. SR Bratislavy
si správe MČ Karlova Ves, nachádzajúci sa 'v lokalite - trhovisko na Pribišovej ulici
v Bratislave, na ktorom je umiestnený predajný stánok vo vlastníctve nájomcu, tak ako je
to zakreslené na kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvorí súčast' tejto zmluvy.

III.

Účel a spósob užívania
1. Prenajímatel' prenecháva nájomcovi predmetný pozemok do dočasného odplatného

tížívania na základe jeho žiadosti ako novému vlastníkovi predajného stánku, ktorý
nadobudol kúpnou zmluvou uzatvorenou dňa 29.04.2016.

2. Nájomca preberá pozemok uvedený v čl. II. tejto zmluvy do nájmu za účelom d'alšieho
prevádzkovania predajného stánku FORTUNA, ktorý bude využívat' na podnikatel'skú
činnost' - predaj sudového vína do PET fliaš ako aj iných výrobkov z hrozna a to všetko
výlučne iba v uzavretých baleniach.

IV.

Doba nájmu, vznik a zánik zmluvy
1. Nájomná zrnluva je rizatvorená na dobu určitú a to od 01.07.20l7 do 14.04.2020.
2. Nájomný vzt'ah končí:



a) uplynutím doby, na ktorú bola zinlriva rizavretá
b) vzájomnou dohodou zmluvných strán
c) zmenou majitel'a predajného stán?ku
d) odstúpením od zmluvy v prípade, ak ktorákol'vek zo zmluvných strán nedodrží alebo

poruší niektoré z ustanovení tejto zmluvy
e) výpoved'ou zo strany prena?jímatel'a v jednomesačnej výpovednej dobe ak:

ak nájomca užíva prenajatý pozemok iným spósobom, prípadne na iný účel ako je
uvedené v čl. III. ods. 2 tejto zmluvy
ak nájomca neuluaadil vstanovenej výške alehote predpísané nájomné aje
v omeškaní o viac ako jeden mesiac
ak dójde z iných vážnych dí5vodov (komplexnost' využitia územia, resp. verejný
záujem, ktorý deklaruje mestská často Karlova Ves) k zrnene využitia predmetu
nájmu, príp. kzmene vlastníka pozernku vrámci reštitučného konania alebo
v rámci konaní vyvolaných inými správnyn'ii orgánrni
ak nájomca poruší ustanovenie § 5-ods.l, 2 VZN MČ Bratislava - Karlova Ves č.
4/2012 oúprave podinienok predaja, podávania apožívania alkoholických
nápojov na verejne-prístupných miestach v MČ Bratislava - Karlova Ves, alebo
iné platné povinnosti VZN MČ Bratislava-Karlova Ves

3. Výpovedná doba je jednomesačná, musí byt' písomná a výpovedná doba začína plynťit'
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Výpoved' sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia, dňom odmietnutia jej prevzatia
alebo dňom vrátenia doporučenej zásielky druhej zmluvnej strane, aj ked' sa adresíát o tom
nedozvedel.

4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane,
dňom odmietnutia jeho prevzatia alebo dňom vrátenia dopomčenej zásielky druhej
zmluvnej strane, aj ked' sa adresát o tom nedoz'vedel.

5. Odstúpenie od zmluvy a skončenie zmluvného vzt'ahu výpoved'ou nevylučuje možnost'
uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vznikla nesplnením závázku
jednou zo zmluvných strán.

Po uplynutí doby nájmu samotné užívanie nemá účinky predÍženia nájomného vzt'ahu.
Nájom možno dohodou zmluvných strán predížit' na d'alšie obdobie.

6

V.

Nájomné a sp6sob úhrady

1. Nájornné za dočasné užívania pozemku uvedeného v čl. II. te'3to zrnluvy je určené
Všeobecne záizným nariadením Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/201 1 o výške
nájomného za dočasné užívanie pozemku vo írýšlce:

- 39,50 EUR/m"/rok Za pozemok pod predajným stánkom, čast' parc. č. 1669/245
o výmere 10 rn", čo činí 395,00 EUR/rok.

2. Ročné nájomné v celkovej výške 395,00 EUR nájomca uhradí priamo na účet IBAN
prenajímatel'a v jednej splátke v sume 395,00 EUR a to vždy k 01.06. príslušného
kalendárneho roka, bez predchádzajúcej písomnej výzvy prenajímatel5a.

3. Úhradu za reálne užívanie pozemku za rok 2017, za obdobie od 01.01.2017 do 14.04.20l7
a alikvotnú čast' nájomného za obdobie od 15.04.2017 do 31.12.2017 v celkovej v<rske
395,00 EUR zaplatí nájomca priamo na účet IBAN prenajímatel'a uvedeného v záhlaví



tejto zmlusry v deň podpisu tejto nájomnej zmluvy, príp. priamo do pokladne miestneho
úradri taktiež si deň podpisu zmluvy.

4. Prena?jímatel' je oprávnený upravit' výšku nájomného podl'a cenových predpisov vydaných
po podpise tejt.o zrnluvy, vrátane úprí:?'sry jeho výšky vo VZN, ako aj koeficienm inflácie
zverejneného-Štatistickým úradoin SR za predchádzajúci rok, Na takúto zmenu nie je
potrebný súhlas nájomcu.

VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Nájornca preberá do nájmu pozemok rivedený v čl. II. tejto zmluvy, pričom sa zavázuj e, že
tento bude užívat' výlučne na účel uvedený 17 čl. III., ods.2 tejto zmluvy.

2. Nájomca nie je oprávnený prenajatý pozemok a t5ím alebo predajný stánok dat' do
' podnáji'nu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel'a.

3. Nájomca je povinný oznámit' prenajímatel'ovi bez zbytočného odkladu zmenu nového
vlastníka stánku a skutočnosti rozhodujúce pre zmenu vlastníctva.

4. Nájomca je povinný zabezpečit' udržiavanie okolia predmetu nájmu v čistote a poriadku
ako aj dbat' na dodržiavanie verejného poťiadku osobami, ktoré vyíažívajú služby nájorncu.
Nájornca je poviru?iý zabezpečit' si osobitnú zbeí'nú nádobu na odpad, ktorý vzniká
prevádzkou predajného stánku. Odvoz odpadu je nájomca povinný si objednat'
u oprávnenej osoby na vlastné náklady a dohodnťit' dostatočný interval odvozu. Taktiež je
povim'iý uzavriet' priamo dodávatel'ské zmluvy na dodávku elektriny, vody a napojenia na
kanalizáciu.

5. Nájornca je povinný zabezpečit' zásobovanie stánku tak, aby neboli porušované predpisy
o cestných komunikáciach, pričom stánok treba prevádzkovat' tak, aby nebol rušený pohyb
chodcov po chodníku.

6. Po skončení nájomného vzt'ahu je nájomca povin?ný predmet nájmu uviest' do póvodnélio
stavu s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniri, ako aj ukončit' dodávatel'ské zmluvy
citované v bode 4. tohoto čl. Odstránenie predajného stánku a úpravu predmetu ná?jírai
zabezpečí na vlastné náklady do troch dnf od skončenia nájmu. Ak nájomca ku dňu
skončenia nájmu predmet nájmu nevypratal, prenajímatel' je oprávnený vypratat" na
nebezpečenstvo a náklady nájomcu predajný stánok a veci, ktoré tam boli nájomcom alebo
inou osobou vnesené na jeho náklady a nebezpečenstvo nájomcu tieto ?iložit' do úschovy.

7. Prenajímatel' sa zavázuje, že nebude nájomcu rušit', ani iným speisobom zasahovat' do j eho
užívacieho práva, pokial' bude predmet zmluvy užívat' v súlade s touto zmlu'vou
a platnými právnymi predpismi.

Čl. VII.

Znnluvné pokuty a sankcie

l . V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného a príspevkri na energie je nájornca
povinný zaplatit' prenajímatel'ovi úroky z omeškania vo výške stanovenej Nariadeníi'n
vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. Nájornca sa zavázuje uhradit' prenajímatel'ovi zmluvnú pok?itu vo výške 100 € za kazdé
jedno porušenie tejto zmluvy. Uhradenie zmluvnej pokuty nevylučuje možnost'
prenajírnatel'a uplatnenia si práva na náh?radri preukázanej škody, ktorá vznikla porušenim



zmluvnej povinnosti nájomcri alebo skončenia zmluvného vzt'ahu podl'a usranovení
čl.4 ods. 2 tejto zmluvy.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Pre prá'vne pomery neupravené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákon?níka a ostatných príslušných právnych predpisov.

2. Zmeny tejto zmluvy je možno vykonat' iba na základe vzájomnej dohody a to písomnou
foimo?i - dodatkoin podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.

3. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účin?nost'
dňom nasledrijúcim po dni jej zverejnenia na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava
- Karlo'va Ves. Touto zrnluvou sa riadia tiež právne vzt'ahy zmluvných strán vyplývajúce
z predmetu zmluvy v období od 15.04.2017 do dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri rovnopisy obdrží prenajímatel' a dva

rovnopisy obdrží nájomca.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva nie je uzatvorená v tiesni, za nápadne jednostranne

nevýhodných podi'nienok a ich zmlrivná vol'nost' nie je obmedzená.

Účastníci zmluvného vzt'ahu si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s dohodnutými podmienkami ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa :

Prenajímater: Nájomca:

ť ??r

Dana Cahojová

starostka mestskej časti

Bratislava - Karlova Ves
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Dominik Šafárik



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEI:NOSTI

Okres: Bratíslava IV

Obec: BA-m.č. KARLOVA VES
Katastrálne územie: Karlova Ves

Vytvorené cez katastrálny portál

Dátum vyhotovenia 25.05.20al8
Č:as vyhotovenía: 07:49:04

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 27
ČASŤA: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Sp6sob v5ruž. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
37 1

Výmera v m2 Druh pozemku
55 0statné plochy

Parcelné číslo

1 669/245

Legenda:
Spósob využívania pozemku:

37 - Pozernok, na ktorom sú skaíy, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s?krovím alebo kamením a iné píochy, ktoré
neposkyttijú trvalý úžitok

Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Ostatné parcely nevyžiadané

ČASŤ B: VLASTNÍCI A íNÉ OPRAVNENÉ OSC)BY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoíuvlastnícky podiel

miesto trvakáho pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: Vlastrík
1 Hlavné mesto SR Bratislava - v správe MČ Karlova Ves, Nám. sv. 17 1

Frantíška 8, Bratislava, PS(, 842 Í32, SR
l(,O :

Titul nadobudnutia Protokol č. 20U96 o zverení majetku zo dňa 30.11 .'l998, Z-1 7609/1 1
Titul nadobudnutia Rozhodnutie o určení (zmene a zrušení) súpísného (orientačného) čísla stavby M íÚ

2-Oaí í/; 14"l 7:/3778/PP zo dňa 26.-9.201í , Í-1 7é09/1 1

Tituly nadobudnutia LV:
HOSP. ZMLUVA 1 973/91 , 1 972/92
ZIADOST O ZAPIS (PROTOKOL Z 30.4.1992,DODAT.C.í)
ZIADOST O ZAPIS (ZVEROVACI PROTOKOL C.20-I/94 ZO DNA 21.6.1994)
DOPLNENIE SUP!S.ClSlEL K Z-4389/94
ZIADOST O ZAPIS (POTVR.C.1 11 8/94-V/Pl,GP C.60-27/94)
ZAPIS 073/96/GO Z 29.7.1996
ZVEROVACI PROTOKOL ZO DNA 30.4.1 992;GP C.3"l321 704/22"í -368/96
ZAPIS PROTOKOLU Z 30.4.1992 DODATOK Z 2.2.1995;GP C.3132'l704/22"l-245/96
ZAPIS C.OSM M/1 8al O/95/ON ZO DNA 20.7.1 995
Rozhodnutie č.1 40/97-V/Pl a 'l 39/97-V/Pl z 1 9.2.1997
Rozhodnzutie č.MU623/97-V/Pl a MU622/97-V/Pl z 24.9.1997

Zverovací protokol z 2.2.1995
Rozhodnutie č.MÚ292/97-V/Pl/1,2;MÚ621/97-V/Pl z 22.9.1997
Žiadost' o zápís 2€)I-"14722-On - VZ 127/9al
Žiadost' o zápis MHDP-1024/a!988 - VZ 127/9al
Zverovací protokol č.1 8/96 a 1 9/96 z 4.6.1 996 - Vz 828/98
Zápís č.94/98 z 1 1 .6.1998, GP č.3"l 366503-038/98 a 31 366503-56/98;
Žiadost' č. 550/98/MP zo dňa 30.6.1998 o zápís parc. č. 29"l8/2 a 29al 8/3 a GP č.3132"l704/221-288/97
Osvedčenie o vydržaní č.N 302/99 zo dňa 12.04.1999 - Vz 922/99
Rozhod.č.MU 142/99-V/Pl z 29.1.1 999;
Žiadost' č.978/99 zo dňa 19.1 1 .1999 o zápis GP č.24]l 999
Žiadost' č. 75/00/MP/Sá zo dría 1 0.7.2000 o zápis stavíeb na parc. č. 291 8/3 (zmena súp. čís.), 1 ů 32, 1 1 5al a 2070
Žiadost' MÚ Karlova Ves č. Oll 94/Ol/St/Sá zo dría 21 .9.2001 o zápis protokolu č. 2al4/96 o zverení majetku
Žíadost' MÚ Karlova Ves č. 0/1 93/OI/St/Sá zo dňa 21 .9.200l o zápis protokolu č. 2al 3/96 o zverení majetku
Žiadost' MÚ Karlova Ves č.0/?197/€Y/St/Sá zo dňa 2al .9.200I o zápis protokolu o zverení majetku zo dňa 12.11.?1998.
Žíadost' MÚ Karlova Ves č. O/198/Ol/St/Sá zo dría 2al.9.200l o zápís protokolu č.118402049700 o zverení majetku

Informatívny výpis 1/2 Údaje platné k: 24.05.2€)al8 18:00



Žiadost' MÚ Karlova Ves č. 0/199/OUSt/Sá zo dria 2'l .9.200'l o zápis protokolu č.1 18807670000 o zverení majetku
Žiadost' MÚ Karlova Ves č. 0/192/OUSt/Sá zo dňa 2'l .9.200aí o zápis protoko!u č. 204/96 zverení majetku
Žiadost' o zápis SNM-5363/02Ni zo dňa 25.6.2002 a GP č. 15/2002 (p.č.31 10/10, 3al 1 0/1 1)
Listina M(, Karlova Ves č. mu 97'l/2002-V/Pl zo dňa 16.8.2002 o určení súp.čísla stavby.
Listina MČ Karlova Ves č. mu972-1/2002-V/Pl zo dňa 1 6.8.2002 o určení súp. čísla stavby
Listina MČ Kadova Ves č. mu972-2/2002-V/Pl zo dňa 1 6.8.2002 o určení súp.čísla stavby
Žíadost' MČ Karlova Ves č. 0/8967/05/Sá zo dňa 3.6.2005 o zápís protokolu zverení majetku; GP č.40/2005
Žiadost' MČ Karlova Ves č. 13142/05/Sá zo dňa 25.10.2005 o zápis parcely č. 2998/6 podl'a zákona 138/1991 Zb. a pk. vl. č.
8748 k.ú. Bratislava - Z 8/06

Delimitačný protokol č.1 18802590500 z 4.5.2005, GP č.01 6/20al O (č.o.l 2al 2/201 0) - Z 9260/al 0 ;

ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:

1 Právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech nadobúdatel'a bytu, ktoré spočíva v práve vstupu,
prechodu a stavby na parc. č.1426/75 v zmysle € 23 zákona č.182/al 993 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Im údaje:
Nájomná zmluva č.0390216097 z 2.6.1997 na parc.č.31 08,3'l "I 0/5,31 1 1I1
pre Karloveský športový klub IČO:3al 77'll E31 na dobu 1 0 rokov od 2.6.1997(GP č. 30/2007 na oddelenie pozemkov
p.č.31ll/5a3'll0/'13-16)
Zápis GP č. 73/2002 na obnovenie právneho stavu
Zápis GP č. 64/2003
Pk vl. č.6595

GP č. 28/2006

Pozemok parc.č. 365U194 majetkoprávne neusporiadaná v časti póvodného pozemku parc.č. 3949 k.ú. Devín
Protokol o oprave chyby X-24/08 zo dňa 1 9.05.2008
Zápis GP č.70/2008
Zrušeníe kódu chránenei nehnutel'nosti prí pozemkoch registra C KN parc.č.3651/16-23, 3651/25, 365'l/34-38,
3561/5í -53, 3651/59-(3al, 365-í/63-65, 3651/72-8al, 365al/96, 365U98, 3651/99, 365al/'102-al04, 365U106, 3651/í 12,
365í/-I 1 3, 3651/132, 365í/'136, 365U-144, 3651/al45, 36!51/148, 365l1-149, 3651/151, 365-l/1 53, 365l1l59, 3651/171 ,
3651/aí73, 36!X/al8al , 365"l/'189-19al, 365»I/"198, 365U207-212, 365í/220, 365í/370, 365U379, podl'a R-2343/16

Žiadost' č. 7532/05/MP zo dria 1 5.4.2005 o zmenu adresy
Zápis (GP č. 30/2007 na oddelenie pozemkov p.č. :3í1 1/5 a 31 10/13 - 16) k V-1 1 523/10
Zápis GP č. 229al/20al0 (č. overenia 1 94/20al2) na oddelenie pozemku p. č. 535/36, V-9424]14
Pozemky CKN parc.č.3651/63, č.3651/631, č.365í/65, č.3651/98, č.3651/103, č.365al/aí04 majetkovoprávne
neusporiadané v časti pozemku re;3istra 'E' parc.č.2-3929 podl'a R-'1 1 031l5.

1 Zápís GP č. over. 1537/al7, R-585al/17

1

í

1

1

F'oznámka:

Bez zápisu.

Vysvetíenie: údaje v ČASTí C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo ínej oprávnenej
osoby sa týkajú všetkých nehnuterností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osí5b na liste vlastníctva.

Informatívny výpis 2/2 Údaje platné k: 24.05-20'l8 18:00
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