Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
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Materiál číslo : 27/2014
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___________________________________________________________________________
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Návrh uznesenia :
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava
schváliť
prenájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 2843/47 o výmere 41,5 m2, ostatná
plocha, pre Martina Majora, Furdekova 9, Bratislava, IČO : 41 332 849, za cenu 77,80
€/m2/rok pod stánkom ( 17,5 m2 ) a 26,- €/m2/rok pod terasou ( 24 m2 ), celkovo za
1985,50 Eur/rok na dobu určitú od 1.04.2014 do 31.03.2019 ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: Martin Major, Furdekova č. 6, 851 03 Bratislava, IČO : 41 332 849
Predmet: Nehnuteľnosť - pozemok v k.ú. Petržalka, časť parcely registra „C “ 2843/47
o výmere 41,5 m2, druh pozemku - ostatná plocha. Pozemok zapísaný na LV č. 2644 vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Zverený bol do správy mestskej časti BratislavaPetržalka protokolom č. 118807350300 zo dňa 23.10.2003.
Doba nájmu : na dobu 5 rokov od 1.04.2014 do 31.03.2019
Výška nájomného: Podľa prílohy č. 1 k Metodickému usmerneniu – postup pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a zvereného do
správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií a to nasledovne:
77,80 Eur/m2/rok - zastavaná plocha pod stánkom ( 17,5m2 x 77,80 €= 1361,50 € )
26,- Eur/m2/rok - terasa ( 24 m2 x 26,- € = 624 € )
Celková ročná suma za prenájom predstavuje čiastku 1 985,50 €.
Pán Martin Major ( ďalej len žiadateľ ) má uzatvorenú nájomnú zmluvu s mestskou časťou
Bratislava-Petržalka na časť pozemku, parc. č. 2843/47 o výmere 41,5 m2, ktorej platnosť
trvá do 31.3.2014. Na pozemku má umiestnený stánok rýchleho občerstvenia a zmrzliny
spolu s terasou, ktorý sa nachádza v lokalite Veľkého Draždiaka. Stánok je vo vlastníctve
žiadateľa, ktorý má záujem prevádzkovať ho i naďalej. Z toho dôvodu požiadal o predĺženie
nájomnej zmluvy.
Výška nájomného v roku 2012 predstavovala sumu 1095,35 € ročne.
Výška nájomného v roku 2013 je zvýšená o mieru inflácie a predstavovala sumu
1134,78 € ročne.
Navrhovaná výška nájomného je 1 985,50 € ročne.
Oddelenie územného rozvoja a dopravy k predĺženiu užívania jestvujúcej dočasnej stavby
vydalo súhlasné stanovisko pod číslom 2239/2014/12- OURaD/Va zo dňa 30.1.2014.
Z dôvodu, že stánok je vo vlastníctve žiadateľa a spolu s pozemkom pod stavbou tvoria
nedeliteľný celok, považujeme tento nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle
§9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 31.3.2014, komisie správy
majetku a miestnych podnikov a finančnej komisie.
Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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