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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. 3459/5 vo
výmere 38 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 1748, pre
žiadateľa Bajram AZIRI, Zmrzlina u Bajrama, Svätoplukova 2, 902 01 Pezinok,
IČO: 41 492 790, za účelom využívania plochy na umiestnenie sedenia počas letnej sezóny
pred cukrárňou „Zmrzlina u Bajrama“ na Fedinovej ul. 16 v Bratislave-Petržalke, na dobu
určitú od 01.11.2017 do 31.10.2022, za cenu 26 €/m2/rok celkovo 988,00 €/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: Bajram AZIRI, Zmrzlina u Bajrama, Svätoplukova 2, 902 01 Pezinok,
IČO: 41 492 790
Predmet: časť pozemku parc.č. 3459/5 vo výmere 38 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, zapísané na LV č. 1748, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava, zverené do správy
mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.
Doba nájmu: od 01.11.2017 do 31.10.2022
Výška nájomného: za cenu 26 €/m2/rok celkovo 988,00 €/rok
Materiál sa predkladá na základe žiadosti o prenájom časti pozemku zaslanej na Miestny úrad
mestskej časti Bratislava-Petržalka žiadateľom Bajram AZIRI.
Na základe odporúčania oddelenia životného prostredia miestneho úradu Bratislava-Petržalka,
položil žiadateľ zámkovú dlažbu do štrkopieskového lôžka namiesto pôvodnej drevenej
terasy. Z toho dôvodu požiadal o celoročný nájom časti pozemku. Žiadateľ doposiaľ užíval
časť pozemku na základe súhlasu na užívanie verejného priestranstva.
Žiadateľ požiadal mestskú časť Bratislava-Petržalka o prenájom časti pozemku za účelom
využívania plochy na umiestnenie sedenia počas letnej sezóny pre cukráreň „Zmrzlina u
Bajrama“ na Fedinovej ul. 16 v Bratislave-Petržalke.
Žiadateľ má uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu o nájme nebytových priestorov v bytovom
dome na Fedinovej 16, kde prevádzkuje cukráreň „Zmrzlina u Bajrama“ s pánom Ing.
Bedrichom Marhoferom.
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.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 05. 09. 2017
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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