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Materiál obsahuje :
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Žiadosť
4.Snímku z katastrálnej mapy
5.Mapu širších vzťahov
6.Stanoviská odborných komisií

Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava–Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka
schváliť
prenájom časti pozemku parc. č.1494/2 o výmere 11,52 m2 – zastavané plochy a nádvoria v
k. ú. Petržalka, na dobu určitú do 31.12.2020 za cenu 77,80 €/m2/rok, pre žiadateľku Máriu
Pachnerovú, Rőntegenova 8, 85101 Bratislava, IČO: 17348269, v zmysle § 9a, ods.
9písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa. Celková cena za prenájom predstavuje sumu 896,26 € ročne.
Zmluva o nájme bude podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom zastupiteľstve.
V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa

Mária Pachnerová požiadala o nájom časti pozemku parc. č. 1494/2- zastavané plochy
a nádvoria o výmere 11,52 m2 , na ktorom je umiestnený predajný stánok s gastronomickým
sortimentom s celoročnou prevádzkou, ktorý žiadateľka odkúpila od predchádzajúceho
nájomcu Dariny Czinege Fábryovej. Predchádzajúca nájomníčka mala uzatvorenú nájomnú
zmluvu s mestskou časťou Bratislava-Petržalka do 30.9.2018.
Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta, zapísaný na LV č. 1784 a bol zverený do správy
mestskej časti Bratislavy- Petržalka protokolom č.5-92 zo dňa 7.1.1992.
Cena nájmu je stanovená 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 vo výške 77,80 €/m2/rok.
Celková ročná suma za prenájom predstavuje 896,26 €.
Vzhľadom k uvedenému navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
prepisov.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 02.02.2015 a odborných
komisií. Stanoviská komisií budú priložené k materiálu.
Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Rok
2014
2015

Výška nájmu m2/rok
77,80 €
77,80 €

Prenajatá plocha m2
11,52
11,52

Celkový ročný nájom
896,26 €
896,26 €
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