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      NÁVRH UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES 

 
 

 
schvaľuje 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v aktuálnom znení  prenájom  nebytových priestorov -bývalého schodiskového 

prístrešku postaveného na terase medzi ulicami Ľ. Fullu a Pribišova (10,10 m2 ) a pod ním sa 

nachádzajúceho skladu (10,10 m2 ) o celkovej výmere 20,20 m2   za účelom prevádzkovania 

predajne zmrzliny p. Miroslavovi Hlavinkovi, Bratislava, IČO: 34980181  s nájomným vo výške 

102,24 €/m2/rok,  s dobou prenájmu od 01.05.2020 do 30.04.2025. 
 

 

 

Dôvodová správa 

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves s nájomcom p. Miroslavom  Hlavinkom  uzatvorila 

dňa 24.05.2013 Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 0810314113 v znení platného dodatku. 

Čas trvania nájmu bol dohodnutý do 30.04.2020. Predmetom prenájmu je bývalý schodiskový 

prístrešok postavený na terase medzi ulicami Ľ. Fullu a Pribišova a pod ním sa nachádzajúci sklad 

o celkovej výmere 20,20 m2 (stánok 10,10 m2, sklad 10,10 m2). Predmetné priestory sú prenajaté 

na prevádzkovanie predajne zmrzliny a rýchleho občerstvenia (obložené bagety, hot-dogy, balené 

cukroviny a nealko nápoje) bez predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov a ako 

príručný sklad.  

Rozhodnutím Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. SÚ 2008/356/2698/ZUV/Vaa zo 

dňa 07.05.2008, ktoré bolo právoplatné dňa 10.06.2008, bola povolená zmena účelu v užívaní 

stavby na stánok rýchleho občerstvenia a ako príručný sklad. 

Nájomca  o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov požiadal písomne. 

 

 

Prehľad výšky nájmu: 

Obdobie NZ Nájom v €/m2 /rok 

06.05.2013 – 30.04.2017 0810314113 79,00  

01.05.2017 – 30.04.2020 0810314113 96,00  

 

Ročné nájomné je celkom 1 939,20 €, splatné je štvrťročne v sume 484,80 €. Nájomca 

uhrádza svoje záväzky riadne a včas.   

 

V celkovej výške nájomného nie sú zahrnuté poplatky za energie a služby spojené s  užívaním 

nebytového priestoru. Nájomca uhrádza poplatky za odber elektrickej energie podľa spotreby 

nameranej elektromerom pre stánok odberateľovi elektrickej energie pre celý stavebný objekt, 

poplatky za odber studenej vody podľa spotreby nameranej prietokomerom odberateľovi vody pre 



celý stavebný objekt, za odvoz a likvidáciu odpadu a zabezpečuje si upratovanie v predmete 

nájmu a v jeho okolí. Dňa 29.04.2020 žiadateľ doplnil svoju žiadosť o informáciu, že vybudoval 

vodovodnú prípojku k prevádzke. Zároveň doložil Zmluvu o pripojení vodovodnej 

prípojky/montáž vodomeru  a o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorenú  

s  Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.  

 

Mestská časť Bratislava Karlova Ves je správcom  nehnuteľnosti – bývalého 

schodiskového prístrešku postaveného na terase medzi ulicami Ľ. Fullu a Pribišova (10,10 m2 )  

a  pod ním sa nachádzajúceho skladu (10,10 m2 ) o celkovej výmere 20,20 m2  v Bratislave na 

pozemku s parcelným číslom 1669/561, zapísanej na liste vlastníctva číslo 27 .   

 

Predĺženie  nájomnej zmluvy možno schváliť v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 

č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  

o  ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

Dôvodom schválenia nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s citovaným 

ustanovením zákona o majetku obcí je skutočnosť, že žiadateľ má predmetný nebytový priestor 

prenajatý od roku 2013 do ktorého investoval finančné prostriedky, platobná disciplína je na 

vysokej úrovni, žiadateľ revitalizoval kovovú konštrukciu prístrešku nachádzajúceho sa v tesnej 

blízkosti prenajatého priestoru, aby zabránil združovaniu sa vtáctva, udržiava čistotu nielen 

v tesnej blízkosti prenajatého priestoru ale aj v širšom okolí. Rovnako zhodnotil predmet nájmu 

v roku 2020 a to tak, že vybudoval vodovodnú prípojku na vlastné náklady. 

Výška nájomného v návrhu uznesenia je upravená o výšku miery inflácie stanovenej 

Štatistickým úradom SR za rok 2017, 2018, 2019 zverejnenú Štatistickým úradom SR.  

 
 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť pána Miroslava 

Hlavinku  o predĺženie nájmu nebytového priestoru na terase medzi ul. Ľ. Fullu a Pribišova pri 

supermarkete BILLA a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

v alternatíve 2. 

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 11.06.2020: 

Finančná komisia berie na vedomie „Žiadosť pána Miroslava Hlavinku  o predĺženie nájmu 

nebytového priestoru na terase medzi ul. Ľ. Fullu a Pribišova pri supermarkete BILLA“ 

a odporúča schváliť  materiál v predloženej alternatíve č. 2 : 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v aktuálnom znení  prenájom  nebytových priestorov - bývalého schodiskového 

prístrešku postaveného na terase medzi ulicami Ľ. Fullu a Pribišova (10,10 m2 ) a pod ním sa 

nachádzajúceho skladu (10,10 m2 ) o celkovej výmere 20,20 m2   za účelom prevádzkovania 

predajne zmrzliny p. Miroslavovi Hlavinkovi, Bratislava, IČO: 34980181  s nájomným vo výške 

98,59 €/m2/rok,  s dobou prenájmu od 01.05.2020 do 30.04.2025. 

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

 


