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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

A. schvaľuje 
 

v zmysle ustanovenia §9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením  § 9a, ods. 9 zákona SNR 
č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení priamy prenájom  nebytových priestorov  
Eve Baranovičovej – E.T.B, Donská ul. č. 60, 841 04 Bratislava, IČO:  32155646 nájom 
nebytových priestorov o výmere 80,30 m2  - obchodné priestory o výmere 28,50 m2 , skladovacie 
a prevádzkové priestory o výmere 51,80 m2 , nachádzajúcich sa v suteréne objektu na Lackovej ul. 
č. 4 v Bratislave s nájomným za obchodné priestory vo výške 36,00 €/m2/rok, za skladovacie a 
prevádzkové priestory vo výške 30,00 €/m2/rok s dobou prenájmu od 01.01.2019 do 31.12.2020 za 
účelom chovu a skladovania akváriových rýb a predaj chovateľských a akváriových potrieb a 
pomôcok.   
 

B. schvaľuje 
 

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 predĺženie nájomnej zmluvy Eve 
Baranovičovej – E.T.B, Donská ul. č. 60, 841 04 Bratislava, IČO:  32155646 na pozemok pod 
nebytovým priestorom, časť parcely č. 2070 o výmere 65 m2 na obdobie od 01.01.2019 do  
31.12.2020 s výškou nájomného  27,65 €/m2/rok. 

 

     A. Dôvodová správa 
 
Nebytové priestory nachádzajúce sa v suteréne objektu na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave 

užíva v súlade so znením Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 09403340/93 (ďalej zmluva) v 
znení platných dodatkov Eva Baranovičová – E.T.B., Donská ul. č. 60, 841 06 Bratislava, IČO: 
32155646 nepretržite od roku 1993. Jedná sa o nebytový priestor o výmere 80,30 m2  - z toho  
obchodné priestory o výmere 28,50 m2  a  skladovacie a prevádzkové priestory o výmere 51,80 
m2. Účelom nájmu je predaj prebytkov chovu akvarijných rýb, akvaristickej techniky a 
chovateľských potrieb. Nájomca bol mestskou časťou upozornený na skutočnosť, že nájomný vzťah 
ku dňu 31.12.2018 končí. Nájomca má záujem aj naďalej využívať predmetné priestory. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
Prehľad výšky nájmu: 
Obdobie Nájom v €/m2 /rok za obchodné 

priestory 
Nájom v €/m2 /rok za skladovacie a 
prevádzkové  priestory 

11.11.1993 – 10.11.2003 13,28 (bez rozlíšenia druhu 
priestoru) 

 

11.11.2003 – 31.10.2008 16,60 13,28 
01.11.2008 – 31.10.2013  23,23 19,92 
01.11.2013 – 31.10.2016 33,19  23,23 
01.11.2016 – 31.12.2018 36,00  30,00 
 
 

Ročné nájomné za nebytový priestor je celkom vo výške 2 580,00 €. Nájomné je splatné 
štvrťročne v sume 645,00 €. Prenajímateľ poskytuje nájomcovi dodávku TÚV, studenej vody a 
odvádzanie odpadových vôd. Nájomca uhrádza platby za  uvedené podľa skutočnej spotreby. 
Nájomca uhrádza platby riadne a včas.   

Prenájom predmetného nebytového priestoru je navrhovaný formou priameho prenájmu, 
upravený v ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len zákon). Konkrétne, § 
9a ods. 9 zákona stanoví, že pravidlá pre prevody majetku sa primerane použijú aj pri prenechávaní 
majetku obce do nájmu. Podmienkou je, aby nájomné dosahovalo minimálne výšku obvyklú 
vzhľadom na čas, miesto, účel nájmu a druh majetku. Na priamy prenájom sa teda primerane 
použijú ustanovenia zákona o priamom prevode. Zámer prenajať majetok týmto spôsobom bol 
zverejnený podľa ustanovení § 9a ods. 2 a ods. 5 zákona. Inštitút priameho prenájmu bol do zákona 
zavedený, aby bolo možné za vyššie uvedených podmienok majetok prenajať konkrétnemu 
záujemcovi v prípadoch, keď okolnosti nenasvedčujú tomu, že by malo ísť o prenájom z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. V tomto prípade ide o prenájom subjektu, ktorý predmetný nebytový 
priestor užíval nepretržite od roku 1993.  

  

B. Dôvodová správa 

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves má uzavreté nájomné zmluvy na pozemky zverené 
do jej správy  s fyzickými a právnickými osobami na nasledovné účely: 
1. pozemky zastavané garážami, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb a pozemky, ktoré tvoria 

spoločný dvor medzi garážami, 
1. pozemky, na ktorých sú umiestnené predajné stánky vo vlastníctve fyzických alebo právnických 

osôb, 
2. pozemky, ktoré nájomcovia využívajú ako záhrady, 
3. pozemky prenajaté na iné účely. 

Nájomné zmluvy sú uzatvárané na dobu určitú dohodou v súlade so Všeobecne záväzným 
nariadením Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves čís. 1/2011. 
Predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok pod nebytovým priestorom 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 nasledovnému nájomcovi: 
       
 



 
 
 

Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. 
 
 
 

E.T.B – 
Baranovičová 
Eva 
Donská 60, 
Bratislava 

  
 časť 2070, 
 Lacková ul. 

    
  65             

     
  27,65  

 
01.01.2019 – 
31.12.2020 
 

 

Predĺženie vyššie uvedenej  nájomnej zmluvy  na ďalšie obdobie môže byť miestnym 
zastupiteľstvom schválené  v súlade s ustanovením  § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR číslo 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prenájom z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa vzhľadom k tomu, že: 
 

- predajný stánok v osobnom vlastníctve nájomcu je umiestnený na obecnom pozemku  a 
pokiaľ si plní povinnosti a záväzky jemu vyplývajúce z nájomnej zmluvy a z príslušných 
právnych predpisov, nie je dôvod vypovedať zmluvu a ani nie je možné pozemok pod 
stánkom prenajať inému žiadateľovi. 
 

O nájme horeuvedených pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa miestne 
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.       

Zámer nájmu pozemkov a predĺženie platnosti nájomných zmlúv na ďalšie obdobie bol 
zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabulu dňa 06.09.2018. 

 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o predĺženie 

nájmu  nebytových priestorov a pozemku na Lackovej ul. - E.T. B. - Eva Baranovičová.  
 
Stanoviská komisií k materiálu Žiadosť o predĺženie nájmu  nebytových priestorov a pozemku na 
Lackovej ul. - E.T. B. - Eva Baranovičová  
 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo dňa 
10.09.2018 

Komisia RPHSR  
a) odporúča zvážiť dobu nájmu na 2 roky (bod A aj bod B) 
b) odporúča zvážiť koncepciu využitia predmetných nebytových priestorov na iné účely 
 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Žiadosti 
Nájomná zmluva č. 094 0 33 40/93 + Dodatky č.1, 2, 3, 4, 5 
Zmluva č. 0890246001 + Dodatky č.1, 2, 3, 4, 5 


