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                                                             Návrh  uznesenia 
 
Miestna  rada  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti  Bratislava-Petržalka 
 
konštatovať, 
 
že prenájom časti pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 2844/1 o výmere 32,17 m2, na ktorom sa 
nachádza stánok a terasa  vo vlastníctve žiadateľov,  je v zmysle § 9a ods. 9 písm.  c) zákona                 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prípadom hodným osobitného 
zreteľa, 
 
schváliť 
 
prenájom časti pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 2844/1 o výmere 32,17 m2, na ktorom sa 
nachádza  stánok a terasa  vo vlastníctve žiadateľov, na dobu do 31.03.2012 za cenu určenú 
nasledovne:  
 
a)  od 01.01. do 30.04. a od 01.10. do 31.12. príslušného kalendárneho roka  
      za  cenu  4,16 €/m2 (stánok nie je v prevádzke)   
 
      od 01.01.do 30.04. a od 01.10.do 31.12. príslušného kalendárneho roka za cenu 3,76 €/m2 

       ( terasa nie je v prevádzke) 
  
b) od 01.05.  do 30.09. príslušného kalendárneho roka za cenu 124,31 €/m2 ročne 
     ( stánok je v prevádzke)           
 
      od 01.05. do 30.09. príslušného kalendárneho  roka za cenu   9,41  €/m2 ročne 
      ( terasa je v prevádzke) 
 
pre žiadateľov Jána Vaškoviča a  Máriu Vaškovičovú, Mlynarovičova 19, Bratislava  
v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  ako prípad  hodný osobitného zreteľa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         Dôvodová  správa 
 
K bodu:  Návrh  na prenájom  pozemku  v k. ú. Petržalka  v lokalite Veľký  Draždiak   pre  
               žiadateľov    Jána  Vaškoviča   a Máriu  Vaškovičovú, bytom Mlynarovičova 19,     
               Bratislava 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Žiadateľ:  Ján  Vaškovič a Mária Vaškovičová,  Mlynarovičova 19, 851 04 Bratislava 
 
Predmet:  nehnuteľnosť – pozemok  v k. ú. Petržalka,  časť parc. č. 2844/1 o výmere      
32,17 m2, druh pozemku – ostatná plocha, vlastník hlavné mesto SR Bratislava, LV č. 2644. 
Pozemok bol  zverený  do správy  mestskej  časti Bratislava-Petržalka protokolom                  
č. 118800520600 zo dňa 06. 04. 2006. 
 
Navrhovaná cena za prenájom nehnuteľnosti je nasledovná : 
 
A)  a) od 01.01. do 30.04. a od 01.10. do 31.12. príslušného kalendárneho roka za  cenu  4,16  
          €/m2 (stánok nie je v prevádzke),   
 
      b) od 01.01.do 30.04. a od 01.10.do 31.12. príslušného kalendárneho roka za cenu 3,76 
           €/m2 ( terasa nie je v prevádzke), 
  
B)  a) od 01.05.  do 30.09. príslušného kalendárneho roka za cenu 124,31 €/m2 ročne, (stánok  
           je v prevádzke), 
 
     b) od 01.05. do 30.09. príslušného kalendárneho  roka za cenu   9,41  €/m2 ročne (terasa je  
          v prevádzke). 
 
Odôvodnenie : 
 
Žiadatelia mali uzatvorené s mestskou časťou  Bratislava-Petržalka nájomné zmluvy na 
nehnuteľnosť – pozemok, parc. č. 2844/1 v lokalite Veľkého Draždiaka. Na pozemku majú 
umiestnený stánok rýchleho občerstvenia, nápojov a terasu na posedenie. Stánok a terasa sú 
vo vlastníctve žiadateľov.   
Nakoľko platnosť zmlúv skončila, požiadali o ich  predĺženie. K ďalšiemu užívaniu stánku 
bolo vydané súhlasné stanovisko oddelenia ÚRaD pod č. 12/11/4666/TE3/Va7 zo dňa 09. 03. 
2011, ktoré  potvrdilo možnosť ďalšieho užívania  do 31. 03. 2012. 
Pozemok, nachádzajúci sa  pod stánkom a terasou, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov, nie je 
možné  prenajať inej osobe. Z tohto dôvodu je potrebné  tento prípad posudzovať na základe  
§ 9a ods.9 písm. c) zákona č 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
Materiál  bol prerokovaný v operatívnej porade starostu  dňa 9. 5. 2011, bude  prerokovaný 
v komisii správy majetku a miestnych podnikov  dňa 16. 5. 2011 a vo finančnej komisii dňa 
23. 5. 2011. 
 
 
 
 



 

 
 



 



 



 


