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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava–Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku parc.č. 3574/1 vo
výmere 90 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísané na LV č. 2159, pre žiadateľa STEVE
PRO, s.r.o., Švabinského 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 731 583, za účelom
prevádzkovania letnej terasy pre reštauráciu „Kamenica“ na Hálovej ul. 10, 12 v BratislavePetržalke, na dobu 5 rokov, za cenu 26 €/m2/rok celkovo 2 340,00 €/rok.
Zmluva o nájme časti pozemku bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v
miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: STEVE PRO, s.r.o., Švabinského 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 731 583
Predmet: časť pozemku parc. č. 3574/1 vo výmere 90 m2, druh pozemku ostatné plochy,
zapísané na LV č. 2159, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava, zverené do správy mestskej
časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 78-91 zo dňa 01.11.1991.
Doba nájmu: na dobu určitú 5 rokov
Výška nájomného: za cenu 26 €/m2/rok celkovo 2 340,00 €/rok
Materiál sa predkladá na základe žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy zaslanej na Miestny
úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka spoločnosťou STEVE PRO, s.r.o..
Žiadateľ požiadal mestskú časť Bratislava-Petržalka o predĺženie prenájmu častí pozemkov za
účelom prevádzkovania letnej terasy počas letnej sezóny pre reštauráciu „Kamenica“ na
Hálovej ul. 10, 12 v Bratislave-Petržalke, z dôvodu pokračovania v predmete činnosti.
Spoločnosť na spomínanej časti pozemku, na základe zmluvy s mestskou častou BratislavaPetržalka z roku 2012, vybudovala terasu k prevádzke reštaurácie „Kamenica“. Zmluvu o
nájme nebytových priestorov v bytovom dome na Hálovej ul. 10, 12, kde prevádzkuje
Reštauráciu „Kamenica“, má spoločnosť STEVE PRO, s. r. o. uzatvorenú s Bytovým
družstvom Petržalka. Dotknutá terasa je dočasnou drobnou stavbou, ktorá je na základe
vyjadrenia oddelenia ÚRaD v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR
Bratislavy. Letná terasa slúži ako funkčný doplnok k reštaurácii. Letné sedenie vizuálne
zlepšuje kolorit nákupnej zóny.
Vzhľadom k uvedenému navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zák. SNR č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.
Zmluva o nájme časti pozemku bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v
miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 05.06.2017. Nakoľko sú
na prevádzku terasy sťažnosti zo strany obyvateľov, OPS odporučila zmenšiť rozsah
prenájmu v prípade, že nedôjde k dohode, nesúhlasiť s prenájmom.
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