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Žiadosť 
          Juraja Zruneka o dlhodobý prenájom parkovacích miest v k.ú. Karlova Ves 
  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
Predkladateľ:              Spracovateľ: 
Mgr. Katarína Procházková PhD.           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 dňa 05.02.2019          Žiadosť 

                                                                                     ...............................................  a 
                                                                                     o d p o r ú č a materiál predložiť 

                                                                    do miestneho zastupiteľstva                                         

 
         
 
 
 
 
 
Prerokované: 
 
- v komisii dopravy a životného prostredia :  28.01.2019 
- v komisii finančnej : 31.01.2019     
 
                                                                              Stanoviská komisií sú obsahom materiálu  



 
 
 
 
 

NÁVRH   UZNESENIA 
 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 
Alternatíva A/                                          schvaľuje 
 
 
dlhodobý prenájom časti pozemku registra C – KN parc. č. 390 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 4857 m2, k.ú. Karlova Ves, list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený, identický 
s pozemkom registra E – KN parc.č. 3337/1 – orná pôda o výmere 1947 m2, zapísaný na LV 
4971, k.ú. Karlova Ves vo vlastníctve Hl. m. SR Bratislavy, za účelom  zriadenia piatich 
parkovacích miest a ich využívania zákazníkmi Naše hospoda-karloveská, za nasledovných 
podmienok:  

- na dobu prenájmu 1 roka s možnosťou jeho predĺženia podľa aktuálneho vývoja 
parkovacej politiky, 

- s platnosťou od 01.03.2019,  
- denne v čase od 11:00 do 19:00,  
- za cenu prenájmu jedného parkovacieho miesta minimálne vo výške 350,00 EUR za rok, 
- žiadateľ je povinný riadne označiť parkovacie miesta vodorovným a zvislým dopravným 

značením na vlastné náklady, do 14 kalendárnych dní od platnosti Zmluvy o dlhodobom 
prenájme časti pozemku 

- žiadateľ je povinný strpieť opravy havárií inžinierskych sietí na prenajatých parkovacích 
miestach bez nároku na náhradu, 

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: 

   
Por. 
čís. 

Nájomca 
Bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Počet 
park.miest

Nájomné 
EUR/rok 
 

Doba nájmu 
od - do 

1. Juraj Zrunek  
Landauová 20, Bratislava 
 

časť parc.C-KN č. 390, 
identická s časťou parc.   
E-KN  č. 3337/1 
Segnerova ulica 

 5 parkov. 
 miest 
 

 350,00/rok/  
 jedno parkov. 
 miesto 

 01.03.2019 
 na dobu  
1 roka 
s možnosťou 
jeho predĺže-
nia 

   
 
 

Alternatíva B/                                      neschvaľuje 
 
 
dlhodbý prenájom časti pozemku registra C – KN parc. č. 390 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 4857 m2, k.ú. Karlova Ves, list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený, identický 
s pozemkom registra E – KN parc.č. 3337/1 – orná pôda o výmere 1947 m2, zapísaný na LV 



4971, k.ú. Karlova Ves vo vlastníctve Hl. m. SR Bratislavy, za účelom zriadenia piatich   
parkovacích miest a ich využívania zákazníkmi  Naše hospoda-karloveská na Segnerovaj ulici 
č.3/a v Bratislave. 

 
 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 

           Žiadateľ Juraj Zrunek listom zo dňa 17.12.2018 požiadal Mestskú časť Bratislava – 
Karlova Ves o dlhodobý prenájom piatich parkovacích miest na Segnerovej ulici v Bratislave 
pred prevádzkou Naše hospoda-karloveská, za účelom využívania parkovacích miest zákazníkmi 
tohto podniku. 
           
         V prípade schválenia žiadosti predmet prenájmu bude situovaný na pozemku registra C – 
KN parc.č. 390 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4857 m2, k.ú. Karlova Ves, list 
vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený ( viď príloha snímky z mapy KN) je identický 
s pozemkom registra E – KN parc.č. 3337/1 – orná pôda o výmere 1947 m2, zapísamý na LV č. 
4971, k.ú. Karlova Ves vo vlastníctve Hl.m. SR Bratislavy. Miestna komunikácia 3. triedy – 
Segnerová ulica bola mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zverená protokolom č. 2/92 zo dňa 
23.03.1992  (viď príloha), 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,  
za nasledovných podmienok: 
  

- na dobu prenájmu 1 roka s možnosťou jeho predĺženia podľa aktuálneho vývoja 
parkovacej politiky 

- s platnosťou od 01.03.2019,  
- denne v čase od 11:00 do 19:00,  
- za cenu prenájmu jedného parkovacieho miesta minimálne vo výške 350,00 EUR za rok, 
- žiadateľ je povinný riadne označiť parkovacie miesta vodorovným a zvislým dopravným 

značením na vlastné náklady, do 14 kalendárnych dní od platnosti Zmluvy o dlhodobom 
prenájme parkovacích miest, 

- žiadateľ je povinný strpieť opravy havárií inžinierskych sietí na prenajatých parkovacích 
miestach bez nároku na náhradu, 
   

 
Por. 
čís. 

Nájomca 
Bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Počet 
park.miest

Nájomné 
EUR/rok 
 

Doba nájmu 
od - do 

1. Juraj Zrunek  
Landauová 20, Bratislava 
 

časť parc.C-KN č. 390, 
identická s časťou parc.   
E-KN  č. 3337/1 
Segnerova ulica 

 5 parkov. 
 miest 
 

 350,00/rok/  
 jedno parkov. 
 miesto 

 01.03.2019 
 na dobu  
 1 roka 
s možnosťou 
jeho predĺže-
nia. 
 5 rokov 

 
 
 
           O prenájme  časti predmetného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa miestne 
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.  
            Zámer prenájmu časti predmetného pozemku bol zverejnený na webovej stránke 



mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 04.02.2019. 
 
Stanovisko komisie dopravy a životného prostredia zo dňa 28.01.2019 : 
 
Komisia odporúča schváliť žiadosť o dlhodobý nájom na 1 rok a predĺženie podľa aktuálneho 
vývoja parkovacej politiky. 
 
Hlasovanie :  Za :  3                   Zdržal sa:  0              Proti:  0 
 
Stanovisko komisie finančnej zo dňa 31.01.2019: 
 
Finančná komisia žiada doplniť materiál o obšírnejšiu dôvodovú správu, vyhodnotiť žiadosť 
v súvislosti so všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o parkovaní, zhodnotiť či môže 
byť parkovacie miesto využité ako vyhradené 2x – doobeda a poobede a preveriť prenájom za 
cenu obvyklú 
 
Prít.:  6           Za:  6           Proti:  0         Zdržal sa :  0 
 
Po vyhodnotení predmetnej žiadosti v súvislosti so Všeobecne záväzným nariadením mestskej 
časti č. 6/2015 o miestmych daniach, ustanovenia § 4 ods.1 písm. a) VZN, bolo zistené, že za 
vyhradené časovo obmedzené parkovanie vozidla je sadzba dane 0,086 EUR/m2/deň, čo 
predstavuje sumu vo výške 345,29 EUR/rok pri výmere 11 m2 pripadajúcej na jedno parkovacie 
miesto, čím je daná suma praktický zhodná s navrhovanou výškou nájomného za jedno 
parkovacie miesto/rok. 
K zhodnoteniu, či môže byť parkovacie miesto využité ako vyhradené 2x – doobeda a poobede, 
sa oddelenie dopravy vyjadrilo nasledovne: 
Predmetné vyhradené parkovacie miesta pred prevádzkou Naše hospoda – Karloveská v počte         
5 ks budú mať osobitný režim vyhradenia /11:00 h-19:00 h/ nakoľko ide o nevyhnutnú 
podmienku (STN 73 6110/Z2) k spusteniu a prevádzkovaniu prevádzky (pohostinské zariadenie). 
Oddelenie dopravy  navrhuje uzavrieť nájomnú zmluvu na jeden rok s povinnosťou predĺžiť 
nájom po prehodnotení aktuálnej parkovacej politiky, vrátane aktuálnej výšky nájomného. 
Parkovacie miesta by sa vynímali aj z prípadnej rezidenstkej zóny, ktorú plánuje MČ spustiť 
v budúcom období aj na komunikácii Segnerova. Parkovacie miesta mimo režimu vyhradenia 
budú k dipozícii pre verejnosť (ale už nie ako vyhradené pre jednotlivé EČV, operatívna komisia 
krajského dopravného inšpektorátu by pravdepodobne nepovolila dve dodatkové tabule zvislého 
dopravného značenia). 
O určenie obvyklej ceny nájmu parkovacích miest v mieste sme požiadali realitnú kanceláriu- 
1.bratislavské centrum realít, ktorá pre krátkosť času požadovanú cenu neurčila a preto výšku 
obvyklého nájmu doložíme priamo na rokovanie  
miestneho zastupiteľstva. 
 
Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves dňa 05.02.2019  prerokovala materiál Žiadosť 
Juraja Zruneka o dlhodobý prenájom parkovacích miest v k.ú. Karlova Ves a odporúča materiál 
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
 
Hlasovanie -  prítomní:  7         za:  7       proti:  0       zdržal sa:  0 
 
V Bratislave dňa 11.02.2019 
 


