
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA –
KARLOVA VES

         / 7. volebné obdobie /
 

Materiál na  27. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves  dňa  27.06.2017

                              

Žiadosť

Petra Kajzra o nájom pozemku registra C-KN, časť parc. č. 1311/20,  identického s
pozemkom registra E-KN parc.č. 365, k.ú. Karlova Ves

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Predkladateľ:          Spracovateľ:
Ing. Ján Hrčka          JUDr. Darina Gullar
prednosta miestneho úradu          oddelenie právne a majetkové

Prerokované:  
- v miestnej rade 13.06.2017                                              Miestna rada p r e r o k o v a l a 
referát právny a majetkový     materiál a o d p o r ú č a 
     predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

- v komisii RPHSR   05.06.2017         Stanoviská komisií sú obsahom materiálu
- v komisii F              08.06.2017



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO   MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA  –  KARLOVA  VES

B/ schvaľuje

žiadosť Petra Kajzra o nájom pozemku registra C-KN, časť parc. č. 1311/20 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 21 m2, k. ú.  Karlova Ves, identického s pozemkom registra E-KN parc.
č.  365, zapísaného na LV č.  4971 vo vlastníctve Hl.  m.  SR Bratislavy,  zvereného  protokolom
č. 20/1991 do správy mestskej časti, v súlade s ustanovením § 9a ods.9 písm. c/zákona 138/1991
zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
vzhľadom k tomu, že:

– garáž,  súp.  č.  5122 je  v  osobnom vlastníctve  žiadateľa,zapísaná  na  LV č.  4176, k.  ú.
Karlova Ves, ktorú nadobudol kúpnou zmluvou V 6712/06 z 13.3.2006.
 

Nájomca
bydlisko

Parc.č.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
EUR/m2/rok

Doba nájmu
od   -  do

Peter Kajzr
Adámiho 13
Bratislava

časť 1311/20
Adámiho ul. 

21 1,97 01.07.2017
30.06.2022

 

DOVODOVÁ   SPRÁVA

p. Peter Kajzr pôvodne listom zo dňa 09.11.2015  požiadal Hl. m. SR Bratislavu o predaj –
prenájom pozemkov  pod  garážami  parc.  č.  1311/20  a  parc.  č.  1311/27,  k.  ú.  Karlova  Ves,
do výlučného vlastníctva, v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Stavby garáží postavených
na  predmetných  pozemkoch  žiadateľ  nadobudol  kúpnou  zmluvou  V  6712/06  z  13.3.2006
a  kúpnou  zmluvou  V  26645/07  z  8.2.2008,  zapísané  na  LV  č.  4176,k.  ú.  Karlova  Ves  sú
vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.

            Hl. m. SR Bratislava odstúpilo  túto žiadosť v časti, čo sa týka predaja, resp. prenájmu
parc. č. 1311/20 na vybavenie mestskej časti, nakoľko požadovaný pozemok registra C-KN parc.
č.  1311/20 – zastavané  plochy a  nádvoria   vo  vlastníctve  hl.  m.  SR Bratislavy  boli  zverené
protokolom č. 20/91 do správy mestskej časti.



         V prípade neschválenia zámeru žiadateľa o kúpu predmetného pozemku požiadal o nájom
tohto pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods.9 písm. c/zákona SNR č. 138/1991 Zb.    v znení
neskorších prepisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, vzhľadom k tomu, že:

– garáž,  súp.  č.  5122 je  v  osobnom vlastníctve  žiadateľa,zapísaná  na  LV č.  4176, k.  ú.
Karlova Ves, ktorú nadobudol kúpnou zmluvou V 6712/06 z 13.3.2006.
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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 vzhľadom k tomu, že:

– garáž postavená na obecnom pozemku je v osobnom vlastníctve nájomcu a ňou zastavaný
pozemok nemožno prenajať inej fyzickej alebo právnickej osobe.

     
 O  nájme  pozemku  z  dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  miestne  zastupiteľstvo  rozhoduje
trojpätinovou  väčšinou  hlasov  všetkých  poslancov.  V  prípade  schválenia  nájomnej  zmluvy
na  pozemok  pod  garážou  bude  nájomcovi  do  obdobia  uzavretia  nájomnej  zmluvy  vyrubený
poplatok za reálne užívanie pozemku pod garážou.

Zámer  predaja,  resp.  nájmu  pozemku pod garážou bude zverejnený na webovej stránke
mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 05.06.2017.  

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 08.06.2017:

Finančná komisia odporúča prenájom pozemku za podmienok uvedených v materiáli
Prít.: 8 Za: 8 Proti: 0  Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie regionálnej  politiky, hospodárskeho  a sociálneho rozvoja(RPHSR) zo
dňa 05.06.2017:

Komisia RPHSR odporúča prenájom predmetného pozemku
Za: 5 Proti: 0             Zdržal sa: 0

Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves dňa 13.06.2017 prerokovala materiál Žiadosť Petra
Kajzra  o  kúpu,  resp.  prenájom  pozemku  registra  C-KN,  časť  parc.č.  1311/20  identický  s
pozemkom registra  E-KN  parc.  č.  365,  k.  ú.  Karlova  Ves  a  odporúča  materiál  predložiť  do
miestneho zastupiteľstva v alternatíve B (nájom pozemku).
Prít.: 7 Za: 7  Proti: 0          Zdržal sa: 0

              
V Bratislave,  19.06.2017  


