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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, časť parcely registra „ C“ KN 2843/48 o výmere
62 m2, ostatná plocha, pre spoločnosť HJ invest, s.r.o., Miletičova 64, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 941 456 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 za cenu
77,80 €/m2/rok pod stánkom (24 m2) a 26,00 €/m2/rok pod terasou (38 m2) celkovo za
sumu 2 855, 20 €/rok, na dobu 5 rokov do 28. 02. 2020.
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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Dôvodová správa
Žiadateľ:
žiadateľ ).

HJ invest s.r.o., Miletičova 64, 821 09 Bratislava, IČO: 35 941 456 ( ďalej len

Predmet: pozemok v k. ú. Petržalka, časť parcely registra „C“ KN 2843/48 o výmere 62 m2,
ostatná plocha, LV č. 2644, vlastník hlavné mesto SR Bratislava. Pozemok bol zverený do
správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 11880001200 zo dňa 23.8.2012.
Doba nájmu : na 5 rokov do 28. 02. 2020
Výška nájomného : 77,80 €/m2/ rok - zastavaná plocha pod stánkom
( 24 m2 x 77,80 € = 1867,20 € )
26,- €/m2/ rok- terasa
( 38 m2 x 26,- € = 988,- € )
Celkové nájomné za rok predstavuje sumu 2 855,20 €.
Žiadateľ užíva vyššie uvedený pozemok na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s mestskou
časťou Bratislava-Petržalka, platnou do 31.12.2014. Pozemok, na ktorom má žiadateľ
umiestnený stánok rýchleho občerstvenia, nápojov a terasu sa nachádza na časti parc. č.
2843/48 v lokalite Veľkého Draždiaka. Stánok je vo vlastníctve žiadateľa, ktorý má záujem
prevádzkovať ho i naďalej a z toho dôvodu požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy.
Oddelenie územného rozvoja a dopravy súhlasí s predĺžením užívania jestvujúcej dočasnej
stavby.
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 SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 02.02.2015 a v odborných
komisiách. Stanoviská jednotlivých komisií budú priložené k materiálu.
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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Výška nájmu m2/rok
77,80 € - stánok
26,- € - terasa

Prenajatá plocha m2
62 z toho:

Celkový ročný nájom
2 379,33 € - pomerná
časť nájmu

24 stánok
38 terasa

2014
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77,80 € a 26,- €
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2 855,20 €
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