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Miestna rada 

Návrh uznesenia 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu 

SC h V á Ii ť, 

prenájom časti pozemku pare. č. 556/1 - záhrada, vo výmere 38 m2 na záhradkárske 
a rekreačné účely za cenu 1,- eur/m2/rok, t. j. za cenu 38,- Eur/rok, odčleneného podľa 
GP č. 30/2012 zo dňa 16.10.2012 z pozemku pare. č. 556 k. ú. Dúbravka vedeného v KN ako 
parcely registra "C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do 
správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa§ 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Ing. 
Gabriele Karmanovej,                          Bratislava na dobu neurčitú od 1.10.2017 s 
podmienkou, že nájomná zmluva bude podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v 
miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto 
uznesenie stratí platnosť. 

Dôvodová správa 

Listom zo dňa 18. 08.2017 požiadala Ing. Gabriela Karmanová o prenájom časti pozemku 
pare. č. 556/1 vo výmere 38 m2

, odčleneného podľa GP č. 30/2012 zo dňa 16.10.2012 z 
pozemku pare. č. 556 z dôvodu ich majetkovoprávneho usporiadania, ide o susediaci pozemok 
k nehnuteľnostiam v jej vlastníctve pozemkov pare. č. 554/1, 553/4 a 554/4, ktorý tvorí 
príjazd na pozemok. Predmetný pozemok užíva žiadateľ ako súčasť záhrady, nachádzajú sa 
vo vnútri za jeho oplotením. Žiadateľ o nájom odkúpil pozemok (554/1, 553/4 a 554/4) od 
Richarda Farkaša a Iriny s ktorými bola uzatvorená nájomná zmluva č. 280/2016 zo 
17.06.2016 na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka 
č. 133/2016 z 26.04.2016. Nakoľko predchádzajúci majiteľ pozemky predal a nájomnú 
zmluvu po dohode ukončil, nový vlastník pozemku Ing. Gabriela Karmanová žiada 
o nájom časti pozemku pare. č. 556/1 vo výmere 38 m2

, odčleneného podľa GP č. 30/2012 zo
dňa 16.10.2012 z pozemku pare. č. 556 v k. ú. Dúbravka.

Stanovisko Komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom: 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

s c h v á I i ť, nájom pozemku 

Hlasovanie 
Prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: o 

2 



Gabriela Karmanová Ing. 

Vec 

Titl. 
Mestská časť Bratislava-Dúbravka 
odd. majetkovoprávne a legislatívne 
Žatevná 2 
844 02 Bratislava 

Žiadosť o prenájom pozemku v k. ú. Dúbravka. 

Podpísaná Ing.Gabriela Karmanová spolu s manželom Ing.Milanom Karmanom, trvale 

bytom                    Bratislava sme dňa 06.03.2017 nadobudli na základe kúpnej zmluvy od 

Richarda Farkaša a manželky Iriny Farkašovej, bytom                         Bratislava 

nehnuteľnosťi v katastrálnom území Dúbravka (viď rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, 

katastrálny odbor číslo vkladu: V 4397/2017): 

LV 1535 pozemok registra C KN pare.číslo 553/4, záhrady o výmere 382 m2 

1535 pozemok registra C KN par.číslo 554/1, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 102 m2

Nakoľko hore uvedený predchádzajúci majitelia mali v prenájme v zmysle "Zmluvy 

č.280/2016 o prenájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely zo dňa 

17.06.2016" časti pozemku registra "C" par.č. 556/1-záhrada vo výmere 38 m2, sa týmto 

obraciame na Vašu Mestskú časť Bratislava - Dúbravka so žiadosťou o prenájom časti 

pozemku registra "C" pare. č. 556/1-záhrada, vo výmere 38 m2 k. ú. Dúbravka za účelom 

využívania na záhradkárske a rekreačné účely. 

Prílohy: 

-rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, kat.odbor číslo vkladu: V 4397/2017

V Bratislave dňa 18.08.2017 

Ing/ abriela Karmanová , Ing. Milan Karman

Hľ 














