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Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu  
Informácia, foto a umiestnenie jednotlivých stánkov 

 



Predĺženie nájomných zmlúv pre vlastníkov stánkov, ktorých prevádzka je pre občanov Karlovej Vsi v súčasnosti nezastupiteľná, ostatných 
vlastníkov vyzvať na odstránenie stánkov a v prípade neuposlúchnutia vymáhať právnou cestou (tieto stánky sú v tabuľke prečiarknuté). 
 

 
NÁVRH  UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 

 
Schvaľuje predĺženie a uzatvorenie nájomných zmlúv v súlade s ustanovením §9a ods. 9 písm. c zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, vzhľadom na skutočnosť, že stánky sú v osobnom vlastníctve žiadateľov, s tým, že 
po ukončení nájomného vzťahu sa nájomca(vlastník stánku) zaviaže k odstráneniu stánku 
 

 
 

Nájomca  Adresa parc. číslo 
lokalita 

výmera 
v m2 

Nájomné 
€/m2/rok 

Navrhované 
nájomné 

doba nájmu Navrhovaná doba nájmu 

1 Belistar, s.r.o. Veternicová pri školskom plote 3651/363 
3651/364 

36 
 4 

50,00 --- 01.01.2019 – 31.12.2020 Odstrániť 

2 Calipress, s.r.o. Pribišova pri pošte 1669/548  9 51,35  01.01.2017 – 31.12.2019 Odstrániť 
3 Jozef Culka Matejkova 1426/145 30 86,90 95,59 01.12.2017 – 30.11.2020 31.12.2022 
4 Guido Pradiso Malý trh na DD 1669/244 

1669/247 
18 
8 

39,50 43,45 01.07.2018 – 30.09.2020 31.12.2022 

5 Guido Paradiso 
Šafárik 

Malý trh na DD 1669/245 10 39,50 --- 01.07.2017 – 14.04.2020 Odstrániť 

6 Hlavinka Malý trh na DD 1669/246 
1669/247 

17 
8 

39,50 
5,96 

43,45 
6,56 

01.7.2018 – 30.09.2020 31.12.2022 

7 Krokodil bar 
PROH s.r.o. 

Malý trh na DD 1669/249 
1669/250 

35 
17 

39,95 
5,95 

43,45 
6,56 

01.07.2018 – 30.09.2020 31.12.2022 

8 Mikulík Malý trh na DD 1669/248 17 39,95 --- 01.07.2017 – 30.06.2020 Odstrániť 
9 Hučko Malý trh na DD 1669/243 17 39,50 --- Bez NZ Odstrániť 
10 Munisi Lackova/Karloveská 2060/3 35,5 39,50 43,50 01.01.2019 – 30.09.2020 31.12.2022 
11 Piczeková Lackova/Karloveská 2060/3 18,5 51,35 --- 01.01.2019 – 31.12.2022 31.12.2022 
12 Tiefenbachová Segnerova 668/10 12 39,50 43,50 Bez NZ 31.12.2022 
13 Hlavatovič Kolískova 1426/260 34 27,64 --- 01.01.2017 – 31.12.2019 Odstrániť 
         

Vo všetkých  prípadoch s podmienkou, že po uplynutí času prenájmu je nájomca povinný odstrániť predajný stánok 
a uviesť prenajatý pozemok do pôvodného stavu. K tomuto sa nájomca zaviaže pri podpise nájomnej zmluvy. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
 

Na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej „mestská časť“), na pozemkoch, 

ktoré sú zverené mestskej časti sa nachádza viacero predajných stánkov. Ich význam bol najmä 

v období deväťdesiatych rokov, kedy infraštruktúra novobudovaného sídliska nepokrývala 

potreby obyvateľov a významnou mierou nahrádzali potrebu obchodných prevádzok, služieb, 

ba i reštauračných zariadení.  Postupným budovaním kamenných obchodov sa ich počet na 

území znížil na súčasný počet ako je uvedené v prehľadnej tabuľke. V tabuľke sú uvedené 

všetky predajné stánky, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch v správe alebo vlastníctve mestskej 

časti. Na území mestskej časti sa nachádzajú aj ďalšie predajné stánky, ale tie sú na pozemkoch 

Hlavného mesta alebo na súkromných pozemkoch.  

 

 

Podrobný popis jednotlivých stánkov s fotografiou stánku a znázornením v mape je v prílohe. 

 

č. nájomca adresa 
parc. číslo 

lokalita 
výmera 

v m2 
nájomné 
€/m2/rok 

doba nájmu 

1 Belistar, s.r.o. Veternicová pri 
školskom plote 

3651/363 
3651/364 

36 
 4 

50,00 01.01.2019 – 
31.12.2020 

2 Calipress, s.r.o. Pribišova pri pošte 1669/548  9 51,35 01.01.2017 – 
331.12.2019 

3 Jozef Culka Matejkova 1426/145 30 86,90 01.12.2017 – 
30.11.2020 

4 Guido Pradiso Malý trh na DD 1669/244 
1669/247 

18 
8 

39,50 01.07.2018 – 
30.09.2020 

5 Guido Paradiso 
Šafárik 

Malý trh na DD 1669/245 10 39,50 01.07.2017 – 
14.04.2020 

6 Hlavinka Malý trh na DD 1669/246 
1669/247 

17 
8 

39,50 
5,96 

01.7.2018 – 
30.09.2020 

7 Krokodil bar 
PROH s.r.o. 

Malý trh na DD 1669/249 
1669/250 

35 
17 

39,95 
5,95 

01.07.2018 – 
30.09.2020 

8 Mikulík Malý trh na DD 1669/248 17 39,95 01.07.2017 – 
30.06.2020 

9 Hučko Malý trh na DD 1669/243 17 39,50 Bez NZ 
10 Munisi Lackova/Karloveská 2060/3 35,5 39,50 01.01.2019 – 

30.09.2020 
11 Piczeková Lackova/Karloveská 2060/3 18,5 51,35 01.01.2019 – 

31.12.2022 
12 Tiefenbachová Segnerova 668/10 12 39,50 Bez NZ 
13 Hlavatovič Kolískova 1426/260 34 27,64 01.01.2017 – 

31.12.2019 

 
 

Majetkovo - právny vzťah predajných stánkov je špecifický tým, že vlastníkom stánku 

je fyzická, resp. právnická osoba, pričom vzťah k pozemku, na ktorom je predajný stánok 

umiestnený podlieha schváleniu miestneho zastupiteľstva v zmysle ustanovení zákona SNR 

č. 138/1991 Zb o majetku obcí. Spoločenským vývinom sa postupne znižuje potreba takéhoto 

typu poskytovania predaja a služieb, čo v posledných rokoch vnieslo viacero diskusií i na 

rokovania miestneho zastupiteľstva. Na rokovaní o návrhu na predĺženie nájomných zmlúv 
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v roku 2018 bolo zrušených viacero nájomných zmlúv. Posledné rokovanie o uzavretí nových 

nájomných zmlúv pod existujúcimi stánkami v septembri 2019 skončilo bez prijatia uznesenia. 

Napriek postupnému znižovania počtu predajných stánkov sa stále viacerí podnikatelia, 

vlastníci predajných stánkov opakovane obracajú na miestny úrad s požiadavkami na riešenie 

a majú záujem o uzatvorenie nájomných zmlúv. Osobitosťou tohto typu malého podnikania je 

i to, že ak niektorý z vlastníkov predajného stánku nie je vo svojom podnikaní úspešný, predá 

svoj stánok a nový vlastník bez toho, aby pred investovaním komunikoval s mestskou časťou 

v prípade nesúhlasu s uzatvorením nájomnej zmluvy na pozemok pod jeho novým stánkom 

skôr cíti nespravodlivosť a mnohokrát nalieha na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Rovnako 

v prípade, že miestne zastupiteľstvo svojím uznesením nepredĺži  alebo neodsúhlasí uzavretie 

novej nájomnej zmluvy (napríklad po zmene vlastníctva stánku) a miestny úrad zaháji proces 

smerujúci k odstráneniu stánku, majitelia opakovane žiadajú o prerokovanie a nástoja na 

predĺžení, resp. uzatvorení nájomnej zmluvy. 

 

To je dôvodom, prečo máme záujem zrozumiteľným spôsobom určiť pravidlá 

uzatvárania nájomných zmlúv pod predajnými stánkami a v prípade rozhodnutia miestneho 

zastupiteľstva jednoznačne určiť aj presný rozsah, počet a umiestnenie predajných stánkov 

s primeranou lehotou pre súčasných vlastníkov, aby mohli zrušené stánky odstrániť. 

 

Na rokovaní v roku 2018 bola v rámci diskusie o návrhu na predĺženie nájomných 

zmlúv na pozemky pod predajnými stánkami navrhovaná ako forma riešenia obchodná verejná 

súťaž. Máme za to, že táto forma je rozhodne najtransparentnejšou formou  prenájmu a môže 

prinášať efektívne výsledky v prípadoch, že prenajímaný majetok nie je zaťažený. 

Namodelovaním situácie pre aplikovaní obchodnej verejnej súťaže pre prenájom pozemku pod 

predajným stánkom vstupuje do realizácie komplikácia, ktorou je vlastníctvo predajného stánku 

fyzickou, resp. právnickou osobou, ktorá by v prípade neúspechu v súťaži musela stánok 

odstrániť. V ideálnom prípade by bolo možno naplánovať termín odovzdania pozemku novému 

nájomcovi. Problém nastáva v momente, kedy vlastník stánku nie je ochotný dobrovoľne 

akceptovať prípadný neúspech v súťaži a odstrániť stánok. Vymáhanie uvoľnenie pozemku, 

ako nám už prax ukázala vo viacerých prípadoch, je časovo náročné. Pri dodržaní platných 

právnych predpisov môže trvať mesiaca, resp. roky. To je dôvod, prečo mestská časť 

v posledných rokoch používala formu prenájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa. 

Ak by miestne zastupiteľstvo odporúčalo názor, že nové nájmy budú realizované touto 

formou, odporúčame doterajšie nájmy zjednotiť a umožniť súčasným nájomníkom pripraviť sa 

na takúto formu. 

 

Rovnako významným je rozhodnutie aké stánky ponechať, to v tom prípade, že plnia 

esenciálnu úlohu pri zabezpečovaní poskytovaných služieb a ktoré stánky už takúto funkciu 

neplnia. 

 

Z pohľadu oddelenia majetkového a podnikateľských aktivít považujeme v súčasnosti 

za potrebné zachovať stánky zeleniny a zmrzliny na Karloveskej/Lackovej, stánok s predajom 

ovocia a zeleniny na Matejkovej, funkčné sú i stánky na malom trhovisku na Pribišovej na 
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Dlhých Dieloch, seniori využívajú stánok s predajom tlače na Segnerovej a osobitnú pozornosť 

si udržiava stále obľúbená forma predaja zmrzliny zo stánku. 

Zároveň považujeme za neefektívne využívať stánky na skladovanie, ako je stánok na 

Veternicovej, kde by pozemok na základe požiadaviek obyvateľov mohol byť využívaný ako 

kontajnerové stojisko, čím by sa pribudli cca 3 parkovacie miesta v tomto exponovanom území. 

Rovnako už nie je nevyhnutné zachovávať stánok na Kolískovej, stánok s predajom tlače na 

Pribišovej. 

 

Osobitným prípadom je tzv. „malý trh“ na Pribišovej. Súčasné usporiadanie je dôsledkom 
rozhodnutia podľa stavu spred 30 rokov, kedy bola rozsahom a skladbou neporovnateľne 
menšia ponuka obchodov a prevádzok služieb v parteroch obytných domov. Charakterizuje ho 
8 stánkov, z toho sólové 2 malé a 4 väčšie a 2 väčšie spojené do jednej prevádzky Postupné 
zmeny v sieti obchodov a služieb sa nijako neprejavili v obmedzovaní rozsahu. V niektorých 
stánkoch sa menili účely a sortimenty maloobchodného sortimentu, ale boli a sú aj také, čo 
takmer vôbec neslúžili na uspokojovanie potrieb verejnosti a v rozpore s účelom uvádzaným 
v nájomných zmluvách boli a sú využívané ako sklady. Najväčším paradoxom minulého vývoja 
bol stav, kedy súčasne tri prevádzky ponúkali alkoholické nápoje.  

Stav núdze na zač. 90. rokov, ktorý si vyžiadal zmenu pôvodného funkčného využitia verejného 
priestranstva na trh, už dávno pominul. Sú vytvorené vhodné podmienky pre vylepšenie 
doterajšieho stavu. Na základe dlhodobých skúseností možno pre budúce usporiadanie a 
využívanie verejného priestranstva formulovať tieto idey, kritéria, odporúčania: 

1. Verejný priestor uvoľniť v najvyššej možnej miere a zabezpečiť pre vozidlá  vjazd do 
a výjazd z obytnej zóny v šírke min. 3,0 m, aby sa dosiahlo zokruhovanie v záujme 
racionality pohybu a v záujme prevencie pred možným zablokovaním v prípade poruchy 
auta či inej objektívnej prekážky. S ohľadom na jednotnosť a zásady bezpečnosti v rámci 
širších dopravných vzťahoch v smere ako je to upravené v súčasnosti pre prístup medzi 
bytovkami a kostolom. 

2. Uvoľnené plochy využiť na osadenie mobilnej zelene, ktorou by sa aspoň čiastočne 
eliminovali negatívne účinky prehrievania veľkej spevnenej plochy, ktorú s ohľadom na 
verejné technické vybavenie územia umiestnené pod ňou nemožno odstrániť. 

3. Vo verejnom priestore umožniť prevádzky, ktoré majú čo najmenšie plošné nároky 
a ktorých prevádzky majú čo najmenší negatívny vplyv na životné prostredie, hlavne 
v oblasti odpadov, využívaním konzumovateľných obalov alebo vratných obalov, 
nevyužívaním obalov s veľkými nárokmi na recykláciu či iné zhodnocovanie. 

4. Pre prevádzky vymedziť plochy polohou i rozsahom tak, aby zostali zachované voľné pásy 

pre hlavné smery pešieho pohybu tak po okrajoch v predĺžení chodníkov, ako aj doterajšia 

línia a obnovila, uvoľnila pôvodná línia spájajúca schody v hornej a spodnej časti zóny 

medzi domami. Na vymedzenie línií pre chodcov aspoň čiastočne využiť prvky mobilnej 

zelene. 

5. Z druhovo doteraz nevyskúšaných obchodných prevádzok či sortimentov umožniť iba také, 

ktoré nemajú zastúpenie v rámci územia vymedzeného ulicami Majerníkova, J. Stanislava, 

Nad Lúčkami a Beniakova a ktoré predstavujú nový prínos pre bližšie okolie priestranstva, 

hlavne Majerníkova a Pribišova. 

6. Neumožniť umiestniť alebo využívať samostatné prevádzky / stánky na sklady obalov, 

surovín, vybavenia 
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Výška nájomného bola stanovovaná uzneseniami miestneho zastupiteľstva podľa 

obdobia uzatvorenia nájomných zmlúv (podrobnosti v prehľade jednotlivých stánkov).  

Na základe usmernení navrhujeme  v nových zmluvách 10% nárast cien nájmu.  

 
 

V predloženom návrhu uznesenia predkladáme návrh riešenia, ktorý zabezpečuje riešenia: 

 Zjednotiť súčasne platné nájomné zmluvy a pripraviť podnikateľov (majiteľov predajných 
stánkov) na skutočnosť, že v budúcnosti bude mestská časť prenajímať pozemky pod 
predajnými stánkami len na základe vlastného určenia charakteru využitia stánku formou 
obchodnej verejnej súťaže 

 
 Vzhľadom na čas, ktorý uplynul od posledného prerokovania tejto problematiky na sa 

vykryštalizovali prirodzené požiadavky trhu a navrhujeme ponechať stánky, ktoré sú 
aktívne. Zároveň navrhujeme, že podmienkou uzatvorenia novej nájomnej zmluvy bola 
požiadavky odstrániť stavbu stánku na pozemku mestskej časti po ukončení nájomného 
vzťahu 

 
 Regulujeme týmto prenájom pozemkov pod stánkami budeme vymáhať odstránenie 

predajných stánkov, ktoré nemajú aktuálne platnú nájomnú zmluvu 
 

 

STANOVISKÁ KOMISIÍ 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 26.11.2020: 

Finančná komisia prerokovala materiál „Koncepcia umiestnenia a prevádzkovania predajných 
stánkov na území mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, žiadosti o prenájom pozemku pod 
predajné stánky“ a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prít. : 5                 Za : 5                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 7.12.2020 

 


