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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.8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod vlastníctva nebytového priestoru č. 2
o celkovej výmere podlahovej plochy 138,45m2 (kaviareň, bistro), ktorému prislúcha
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 13845/20666 nachádzajúci sa v objekte PDI (pavilón
detských ihrísk) na Bulíkovej 27 v k. ú. Petržalka, súp. č. 3152, zapísaný na LV č. 2612,
postavený na pozemku registra „C“ KN parc. č. 548, pre žiadateľa Martina Valentíka,
Páričkova 19, 821 08 Bratislava za kúpnu cenu 66 900,00 €.
Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že kúpna zmluva nebude
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: Martin Valentík, Páričkova 19,821 08 Bratislava ( ďalej len žiadateľ)
Predmet: nebytový priestor č. 2 v objekte PDI (pavilón detských ihrísk) na Bulíkovej 27,
o celkovej výmere podlahovej plochy 138,45m2 (kaviareň, bistro), ktorému prislúcha
spoluvlastnícky podiel na spoločných zariadeniach objektu vo veľkosti 13845/20666,
súp. č. 3152 , postavený na pozemku registra „C“ KN parc. č. 548, druh pozemku - zastavané
plochy a nádvoria v k. ú. Petržalka. Nebytový priestor je zapísaný na LV č. 2612 vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený bol do správy mestskej časti
Bratislava-Petržalka protokolom č. 22/92 zo dňa 01.04.1993.
Kúpna cena: 66 900,00 €, bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 150/2017 zo dňa
09.06.2017 vypracovaného znalcom Ing. Mgr. Janou Pecníkovou.
K prevodu nehnuteľnosti bol udelený predchádzajúci súhlas primátora č. 14 01 0087 17
zo dňa 30.11. 2017 č. j. MAGS OGC 55 512/2017/454020.
Žiadateľ požiadal o odkúpenie nebytového priestoru, ktorý užíva na základe nájomnej
zmluvy č. 08-81-2014 zo dňa 24.07.2014 uzatvorenej s Miestnym podnikom
verejnoprospešných služieb za účelom prevádzkovania pohostinského zariadenia - bistra.
Nájomná zmluva je uzatvorená na obdobie do 31.05.2019. Nájomné za nebytové priestory
nájomca uhrádza pravidelne bez nedoplatkov.
Objekt PDI je tvorený z dvoch nebytových priestorov. V prvom nebytovom priestore sa
nachádza trafostanica a v druhom sa nachádza prevádzka kaviarne a bistra. Nebytový priestor
pozostáva z miestností kaviareň s barom, WC pre mužov, ženy a personál, kancelárie, bistro,
kuchynka a sklad. Počas nájmu žiadateľ vykonal niekoľko rekonštrukcií na čo vynaložil
nemalé finančné prostriedky. Pre ďalší rozvoj a zveľadenie kaviarne chce žiadateľ investovať
ďalšie finančné prostriedky najmä do rekonštrukcie strešnej krytiny, ktorej financovanie je
pre žiadateľa možné len prostredníctvom úveru a preto požiadal o odkúpenie nebytového
priestoru.
Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné posudzovať odpredaj ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle §9a,ods.8,písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov pre doterajšieho nájomcu.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 05.02.2017.
Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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