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NÁVRH   UZNESENIA 

 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA  –  KARLOVA VES 
 

berie na vedomie  
 
 
zámer prenajímať parkovacie miesta v priestoroch  podzemnej garáže nachádzajúcej sa pod 
pešou zónou Pribišova -Ľ.Fullu  jednotlivých žiadateľom s trvalým pobytom v Karlovej Vsi na 
obdobie najmenej 1 rok, najviac 5 rokov a splnomocňuje starostku mestskej časti realizovať 
úkony smerujúce k splneniu tohto uznesenia. 
 
 

 
DÔVODOVÁ   SPRÁVA 

 
 Mestská časť má zverenú do správy nehnuteľnosť – objekt podzemnej garáže 
nachádzajúcej sa pod pešou zónou Pribišova -Ľ.Fullu. Na túto nehnuteľnosť bola uzatvorená 
nájomná zmluva so spoločnosťou Miran Duo s.r.o., zo dňa 1.2.1998 na dobu 20 rokov od dňa 
podpísania zmluvy na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava- 
Karlova Ves č. 418/1998. Predmetom nájmu bol v čase uzatvorenia zmluvy rozostavaný 
stavebný objekt – Prevádzkové priestory objekt č. 269 nachádzajúci sa na  parc. č. 1669/539 
o výmere 1392 m2. K zabezpečeniu parcely prenajímateľ prenajal ešte ďalšie časti podlahovej 
plochy vnútorných komunikácií  na pozemkoch parc. č. 1669/530 o výmere 361,97 m2 
a podlahovú plochu na parc. č.  1669/479, 1669/529, 169/485 o celkovej výmere  1338,08 m2. 
Účelom nájmu bolo odplatné užívanie nehnuteľnosti za účelom vybudovania garážových 
a parkovacích státí, ktoré majú slúžiť k vykonávaniu podnikateľskej činnosti. 
 

Zmluvný partner bol listom informovaný o skutočnosti, že mestská časť nebude objekt 
ďalej prenajímať a má záujem využiť ho pre vlastné potreby. 
 

Mestská časť predkladá zámer využiť predmetné priestory pre zabezpečenie parkovania 
pre obyvateľov Karlovej Vsi.  

 
V objekte sa nachádza cca 50 parkovacích miest - bude spracovaný projekt riešenia 

statickej dopravy, na základe ktorého bude presne definovaný počet parkovacích miest. 
Zámerom mestskej časti je prenajať parkovacie miesta na základe požiadaviek občanov za 
odplatu – 2 € za deň na obdobie najmenej 1 rok a najviac 5 rokov. Pri zvýšenom záujme bude 
zohľadnená časová postupnosť podaných žiadostí. 
 

Nakoľko ide o hospodárenia s majetkom mestskej časti, na vyššie uvedené sa vzťahujú 
ustanovenia zákona č. 138/1991 o majetku obcí. Mestská časť navrhuje postupovať v zmysle 
par. 9a, ods.1, písm. c) s prihliadnutím na par. 9a, ods. 9  priamym prenájmom, pričom návrhy 
jednotlivých prenájmov budú predložené na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. 
 



Pre to, aby mohli byť zahájené prípravy na realizáciu tohto zámeru predkladáme tento návrh 
s dostatočným časovým predstihom na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves.  
 
 
V procese spracovania a predkladania tohto materiálu do odborných komisií miestneho 
zastupiteľstva sa objavili nové skutočnosti a informácie, na základe ktorých je možné 
predpokladať komplikácie pri prebraní priestorov. Zo strany užívateľa bola doručená dohoda 
o spolupráci uzatvorená medzi nájomcom a mestskou časťou dňa 5.4.2011, podľa ktorej sa má 
nájomný vzťah predĺžiť o 10 rokov po uplynutí dohodnutej doby nájmu, t.j. do 15.2.2028 
(v prílohe). Predmetná dohoda o spolupráci nebola zverejnená v zmysle zákona, na web stránke 
mestskej časti bola zverejnená podobná dohoda o spolupráci, ktorá sa od vyššie uvedenej 
odlišuje v článku 2 odsek 2 iným vymedzením predĺženia doby nájomného vzťahu (v prílohe). 
Tieto písomnosti neboli majetkovému oddeleniu v minulosti oznámené, neboli doložené do 
príslušného spisu.  
Táto skutočnosť navodzuje domnienku, že je možné očakávať súdny spor v predmetnej 
veci. 
 
 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 30.11.22017: 

Finančná komisia neodporúča predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie: Prít. : 9  Za : 5   Proti : 0   Zdržal sa : 4 

 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) 
zo dňa 27.11.2017: 
Komisia RPHSR odporúča Zámeru využívania nebytových priestorov – spoločných garáží pod 
pešou zónou Pribišova - Ľ. Fullu vyhovieť a odporúča v tejto fáze návrhu vypustiť konkrétne 
číslo v cene nájmu.   

Hlasovanie:   Za : 5   Proti : 0   Zdržal sa : 4 
 
 
Stanovisko miestnej rady zo dňa 05.12.2017: 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Zámer využívania nebytových 
priestorov - spoločných garáží pod pešou zónou Pribišova - Ľ. Fullu po ukončení zmluvy 
s Miran Duo s. r. o. a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 
 


