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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

 

       A. súhlasí  
 
s predajom nehnuteľnosti - nebytový priestor č. 102  nachádzajúci sa na Segnerovej ul. č. 3, parc. 

č.  360 o výmere 63,70 m2  , k.ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 3147 vo vlastníctve Hl. mesta 

SR Bratislavy–v správe mestskej časti  do výlučného vlastníctva súčasnému nájomcovi nebytového 

priestoru Ing. Michalovi Jalčovikovi, Bratislava v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. e/ zákona 

SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa za kúpnu cenu, ktorá bude následne určená znaleckým posudkom.      

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves je správcom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na 

Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave. Jedná sa o nebytový priestor č. 102, zapísaný na LV č. 3147, súpisné 

číslo 723, p.č. 360, výmera nebytového priestoru 63,70 m2 . Priestor sa nachádza v suteréne 

bytového domu. Situačný plán nebytového priestoru je súčasťou materiálu.   

Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 0360334108 bol v roku 2008 predmetný nebytový 

priestor prenajatý p. Michalovi Jalčovikovi – IMPULZ CLUB ALBA - na dobu určitú do 30.04.2013. 

Následne bol nájomný vzťah predĺžený zmluvou o nájme nebytových priestorov č.  0440314113 

v znení platného dodatku do 30.04.2023. 

V súlade so znením Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 0360334108 čl. V. bod. 6  

nájomca vybudoval samostatný vstup z exteriéru. Nakoľko majú tieto stavebné práce charakter 

trvalého zhodnotenia predmetných nebytových priestorov, bolo nájomcovi v zmysle znenia vyššie 

uvedenej zmluvy znížené nájomné o náklady vynaložené na trvalé zhodnotenie týchto priestorov. 

Nájomca vykonal v nebytovom priestore na vlastné náklady, ako aj v priľahlom okolí viaceré zmeny 

a úpravy, potrebné jednak na výkon svojej činnosti, ako aj na zatraktívnenie vnútorného 

a vonkajšieho priestoru. 

  V  bytovom dome na Segnerovej ul. č. 3 má mestská časť v správe aj ďalší nebytový priestor 

č.  101. Nebytový priestor č. 101 s podlahovou plochou 54,49 m2 bol do júla 2019 prenajatý  na 

prevádzkovanie nechtového štúdia a na poskytovanie služieb súvisiacich so skrášľovaním tela.  

Nájomca požiadal  o ukončenie nájomného vzťahu. Od toho času, tzn. od júla 2019 je priestor č. 

101 neprenajatý, aj napriek opakovanej ponuke na prenájom formou obchodnej verejnej súťaže 

(Uznesenie č. 79/2020/A schválené Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 

uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru).    

V prípade súhlasu miestneho zastupiteľstva s kúpou nebytového priestoru na Segnerovej ul. 

č. 3 v Bratislave, parc. č. 360 o výmere 63,70 m2, k.ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 3147 vo 

vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy – v správe mestskej časti, do výlučného vlastníctva súčasnému 

nájomcovi nebytového priestoru Ing. Michalovi Jalčovikovi, miestny úrad zabezpečí vypracovanie 

znaleckého posudku na nehnuteľnosť – nebytový priestor, následne starostka mestskej časti 

Bratislava–Karlova Ves v zmysle § 9 ods. 3 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí 

v  znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 80 ods. 5 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy požiada 

primátora hl. mesta SR Bratislavy o udelenie predchádzajúceho súhlasu k  predaju nehnuteľnosti. 

Následne bude žiadosť p. Michala Jalčovika predložená na schválenie do miestneho zastupiteľstva 

s navrhovanou kúpnou cenou minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom, prípadne za cenu 

upravenú primátorom hl. mesta SR Bratislavy uvedenú v predchádzajúcom súhlase. V kúpnej 

zmluve bude dohodnuté, že náklady na znalecký posudok uhradí kupujúci.  

Týmto spôsobom sa predíde tomu, že mestská časť zabezpečí vypracovanie znaleckého 

posudku, starostka požiada primátora o predchádzajúci súhlas k predaju nehnuteľnosti a nakoniec 

miestne zastupiteľstvo predaj pozemkov neschváli. V tom prípade náklady na znalecký posudok by 

neboli mestskej časti nikým uhradené.     

Kúpna cena nebytového priestoru bude určená znaleckým posudkom. V prípade vyššej ceny 

schválenej miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves bude nebytový priestor 

predaný za túto cenu.  



 

Predaj  nebytového priestoru môže byť miestnym zastupiteľstvom schválený v súlade 

s ustanovením §9a ods. 8 písm. e/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. O zámere predať nebytový priestor z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa rozhodne miestne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov.  V tomto prípade ide zámer predať nebytový priestor nájomcovi, ktorý predmetný 

nebytový priestor  má prenajatý od  roku 2008,  prenajatý nebytový priestor zrekonštruoval 

a naďalej ho zhodnocuje.  

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Mgr. Michala 

Jalčovika o kúpu nehnuteľnosti na Segnerovej ul. č. 3 – zámer mestskej časti odpredať predmetnú 

nehnuteľnosť a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

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

 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 11.06.2020: 

Finančná komisia prerokovala materiál „Žiadosť Mgr. Michala Jalčovika o kúpu nehnuteľnosti na 

Segnerovej ul.č. 3 - zámer mestskej časti odpredať predmetnú nehnuteľnosť“ a  neodporúča 

odpredaj nehnuteľného majetku. 

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

 


