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Návrh

na prenájom dvoch parkovacích státí na parc.č. 285/1 na účely nabíjania elektromobilov  
______________________________________________________________________________

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 ŽPVP       04.06.2018
- v komisii D              04.06.2018
- v komisii F              11.06.2018



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO   MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA  –  KARLOVA  VES

 schvaľuje

prenájom dvoch parkovacích státí na pozemku registra C-KN, časť parc. č. 285/1- zast. plochy
a nádvoria o celkovej výmere 25 m2 , k. ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 46 vo vlastníctve Hl.
m.  SR  Bratislavy  –  v správe  Mestskej  časti  Bratislava-  Karlova  Ves,  nachádzajúcich  sa  na
parkovisku,  ulici  Čavojského  v  Bratislave,  za  účelom  umiestnenia  nabíjacej  stanice  pre
elektromobily, 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:

– rozvoj  elektromobily  má  potenciál  významnou  mierou  napomôcť  k zníženiu  emisií
výfukových plynov a hluku a prispieť, aby sa Bratislava stala čistejším a lepším miestom
pre Bratislavčanov 
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Bratislava
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neschvaľuje

prenájom dvoch parkovacích státí na pozemku registra C-KN, časť parc. č. 285/1 – zast. plochy
a nádvoria o celkovej výmere 25 m2, k. ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 46 vo vlastníctve Hl.
m.  SR Bratislavy  –  v správe  Mestskej  časti Bratislava  –  Karlova  Ves,  nachádzajúcich  sa  na
parkovisku,  ulici  Čavojského  v Bratislave,  za  účelom  umiestnenia  nabíjacej  stanice  pre
elektromobily. 

DOVODOVÁ   SPRÁVA



Západoslovesná energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, e–mailom zo dňa 16.03.2018
požiadala o získanie vzťahu ( vyhradenie) dvoch parkovacích miest, ktoré budú slúžiť ako státia
pre vybudovanú verejnú nabíjaciu stanicu elektromobilov.
          Ďalším e–mailom zo dňa 27.03.2018 táto spoločnopsť požiadala o odklad prejednania
predmetnej žiadosti na najbližšom rokovaní miestneho zastupiteľstva.    
          Nabíjacia stanica bude umiestnená na pozemku registra C- KN časti parc.č. 285/1, na
parkovisku, ulici Čavojského v Bratislave.

Záujmový pozemok časť parc.č. 285/1 – zast. plochy a nádvoria  o celkovej výmere 25 m2,
k. ú. Karlova Ves je zapísaný na LV č. 46 vo vlastníctve Hl.m. SR Bratislavy, zverený do správy
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves protokolom č. 57/92 zo dňa 01.10.1992.

Podľa priloženej vizualizácie, chodník na Čavojského ulici zostane zachovaný v šírke 1,5
m.  K nabíjacej stanici  budú vyhradené  dve  parkovacie  státia  pre nabíjanie  elektomobilov.  Pri
týchto vyhradených parkovacích státiach bude osadená nabíjacia stanica typu ABB Terra 53, ktorá
bude napojená na zdroj elektrickej energie elektrickou prípojkou. Napojenie elektrickej prípojky
pre nabíjaciu stanicu bude z existujúcej transformačnej stanice TS 1165-000, ktorá sa nachádza na
Čavojského ulici,  na pozemku registra C-KN parc.  č.282/20, k.ú.  Karlova Ves.  Predpokladaná
trasa elektrickej prípojky bude vedená od trafostanice v zelenom pásme pri chodníku na ulici
Čavojského   a bude  križovať  chodník  k miestu  umiestnenia  nabíjacej  stanice.  Rokom začatia
a ukončenia  výstavby nabíjacej  stanice  je  rok  2018,  predpokladaná  doba  tejto  výstavby  je  1
mesiac.

Žiadateľ  k materiálu  priložil  odporúčanie  ceny  obvyklého  nájomného  v mieste  nájmu,
vypracovaného realitnou kanceláriou HERRYS s.r.o., Žilinská 7 – 9, Bratislava, ktorá odporúča
cenu nájmu v rozpätí od 600 EUR do 720 EUR/celý predmet nájmu/rok.

Oddelenie  majetkové a podnikateľských činností  navrhuje  výšku  nájmu  660  EUR/celý
predmet nájmu/rok, vzhľadom na verejnoprospečný účel prenájmu. 
 

Prenájom predmetných parkovacích státí 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. 

Zámer prenájať dve parkovacie státia 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  prenájom  dvoch  parkovacích  státí  na  účely  nabíjania
elektromobilov

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
a) žiada doplniť materiál o podrobnejší nákres umiestnenia – podrobnejší nákres tvorí prílohu

k tomuto materiálu
b) nesúhlasí s navrhovanou cenou pri stanovení ceny je potrebné vychádzať z komerčných

prenájmov parkovacích miest za hodinu.

Za: 5 Proti: 0                                 Zdržal sa : 0

Stanovisko komisie pre životné prostredie a verejný poriadok (ŽPVP) zo dňa 04.06.2018:



Komisia ŽP OP a VP súhlasí s prenájmom jedného parkovacieho miesta, v prípade intenzívneho
využívania by sa v budúcnosti prenajalo i druhé parkovacie miesto.

Hlasovanie- Za: 5 Proti: 0                                Zdržal sa : 0

Stanovisko komisie dopravy (D) zo dňa 04.06.2018:

A. Komisia neodporúča prenájom podľa predložených materiálov.
B. Komisia  odporúča  prehodnotiť  lokalizáciu  a skôr  sústrediť  pozornosť  na  priestory  pri

nákupných centrách, pod nákupnými centrami... prípadne umiestniť dobíjacie stanice pre
elektromobily  vo  vnútorných  parkovacích  priestoroch  vo  vlastníctve/  správe  mestskej
časti.

Hlasovanie -  Za:6 Proti: 0                               Zdržal sa: 0 

Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves  prerokovala materiál Návrh na ptrenájom dvoch
parkovacích  státí  na  parc.  č.  285/1  na  účely  nabíjania   elektromobilov  a odporúča  materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie – Prítomní: 5                 Za: 4                 Proti: 0                  Zdržal sa :1

   
              
V Bratislave, dňa 18.06.2018 


