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NÁVRH   UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 
 

schvaľuje 
 
nájom pozemku registra C-KN  parc.č. 20/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 480 m2, k.ú. 
Bratislava – Karlova Ves podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa Spojenej škole sv. 
Františka z ASSISI,  Karloveská 32, Bratislava na dobu  2 roky od nadobudnutia účinnosti 
nájomnej zmluvy s výškou nájomného 1 EURO za rok za celý predmet nájmu. Účelom nájmu je 
prenajatý pozemok intenzívne využívať na školské a voľno-časové aktivity;  

 
 
 
 
 

 
 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 

 
 Spojená škola sv. Františka z ASSISI so sídlom na Karloveskej 32 v Bratislave listom zo 
dňa 26.3.2015 požiadala Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o prenájom 
pozemku parc.č. 20/2 v k.ú. Bratislava – Karlova Ves, ktorý sa nachádza v areáli Spojenej školy 
sv. Františka. Predmetný pozemok plánuje využívať na školské aktivity. Celý areál školy je 
intenzívne využívaný verejnosťou a v  krátkej budúcnosti ho plánujú revitalizovať a  osadiť 
exteriérovými hracími prvkami.  

V žiadosti zároveň uvádzajú, že na predmetnom pozemku sa nachádzajú prefabrikované 
betónové garáže, ktoré v prípade nepotrebnosti zo strany mestskej časti navrhujú odkúpiť za 
zostatkovú cenu do vlastníctva Spojenej školy sv. Františka z ASSISI.  

Podľa vyjadrenia pracovníčky Strediska služieb škole sa na predmetnom pozemku  
nachádzajú 4 prefabrikované garáže, ktoré sú vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves a využíva ich Stredisko služieb škole. V súčasnom období sú v troch garážach umiestnené 
staré autá na vyradenie a v jednej sú umiestnené pneumatiky a ďalšie hnuteľné  veci pre školský 
autobus.  Po vyradení  áut a ich vyprataní 3 garáže možno predať, jednu je však potrebné 
ponechať pre mestskú časť pre účel, na aký sa využíva, t.j. na uskladnenie hnuteľných vecí pre 
uvedený autobus.  

Podľa prieskumu, ktorý vykonal zamestnanec mestskej časti, rozmiestnenie garáží je 
navrhnuté nasledovne: 

- jedna pre materskú školu na Kolískovej ulici,  
- jedna pre KŠK na Janotovej 12, 
- jedna zostane pre Spojenú školu sv. Františka z ASSISI v areáli školy, 
- jedna bude premiestnená do Líščieho údolia vedľa garáží, ktoré sú tam už umiestnené  
   (boli prevezené od administratívnej budovy Karloveská 2, v ktorej mal pôvodné sídlo  
   miestny úrad) a bude sa využívať pre potreby mestskej časti.  



Pozemok registra C-KN parc.č. 20/2 je v katastri nehnuteľností k.ú. Bratislava – Karlova 
Ves zapísaný na liste vlastníctva č. 2513 ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere    
480 m2  vo vlastníctva hl. mesta SR Bratislavy – v správe mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

Prípadný nájom obecného pozemku parc.č. 20/2 možno schváliť v súlade s ustanovením   
§ 9a ods. 9 písm. c/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa vzhľadom k tomu, že pozemok sa nachádza v areáli školy, 
je oplotený a možno ho využiť len v spojení s priľahlými nehnuteľnosťami, ktoré hlavné mesto 
SR Bratislava zverilo do správy vyššie uvedenej škole. O nájme pozemku miestne 
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. 
 Žiadosť bola prerokovaná v komisii regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja a v komisii finančnej, ktoré odporučili materiál predložiť do MiZ. Komisia RPHSR 
žiadala materiál doplniť  

- o vyjadrenie školy o dlhodobé a strednodobá zámery rozvoja územia,  
- o strednodobé zámery a predstavy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves; 

Dlhodobé a strednodobé zámery Spojenej školy sv. Františka z ASSISI pre rozvoj územia 
sú súčasťou materiálu (viď. Koncept vizualizácie využitia územia). 

Pokiaľ ide o zámery a predstavy mestskej časti, mestská časť nemá špeciálne zámery na 
využitie predmetného pozemku. Odporúča zachovanie funkcie pre školstvo a voľno-časové 
aktivity pre mládež. 
 Materiál bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 
8.4.2015. 
 Žiadosť Spojenej školy sv. Františka z ASSISI o nájom pozemku bola prerokovaná 
v miestnej rade Mestskej časti Bratislava dňa 21.4.2015, ktorá odporučila materiál predložiť na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

 
V Bratislave, dňa 23.04.2015 
 
 
 
Stanoviská komisií k materiálu: 
Žiadosť Spojenej školy sv. Františka z ASSISI  o nájom pozemku v k.ú. Bratislava – Karlova Ves  
   
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 16.4.2015: 
Finančná komisia odporúča : 

a) prenajať pozemok cenu 1,-€ /za celý predmet nájmu, s požiadavkou na sprístupnenie 
informácie o strednodobom zámere jeho využívania 

b) rokovať o využití garáží na predmetnom pozemku 
Prít. : 9                   Za : 9                        Proti : 0                      Zdržal sa : 0 
 
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 13.4.2015: 
Komisia RPHSR odporúča doplniť materiál o informácie o strednodobých a dlhodobých 
zámeroch rozvoja Spojenej školy sv. Františka z Assisi na predmetnom pozemku a doplniť o 
informáciu o strednodobých zámeroch a predstavách mestskej časti. 
Za: 5                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0 
 
 


