Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
17. apríla 2018
Materiál číslo:

/2018
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4. Kópiu z KM
5. Mapu širších vzťahov
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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 registra „C“KN v k.ú.
Petržalka, parc. č.2844/1 o výmere 130 m2, druh pozemku - ostatná plocha, LV č. 2644 pre
Jána Vaškovičava, Mlynarovičova 19, 851 04 Bratislava, IČO: 34 889 400, za účelom
prevádzkovania stánku rýchleho občerstvenia, terasy a sanitárneho kontajnera na dobu 15
rokov od 01.06.2018 do 31.5. 2033, za cenu:
77,80 €/m2/rok - pozemok pod stánkom (60m2x77,80 €= 4668,- € )
26,-€/m2/ rok - terasa ( 50m2x26,-€=1300,- €)
5,20 € - pozemok pod WC a sprchami + manipulačná plocha (20m2x 5,20 €=104,- € )
Celkové nájomné predstavuje sumu 6 072- €.

Zmluva o nájme pozemkov 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: Ján Vaškovič, Mlynarovičova 19,851 03 Bratislava, IČO : 348 894 00 ( ďalej len
žiadateľ )

Predmet: pozemok registra„C“ KN v k. ú. Petržalka, časť parc. č. 2844/1 o výmere
130,0 m2, ostatná plocha. Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zapísaný
na LV č. 2644, zverený bol do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom
118800520600 zo dňa 06.04.2006
Doba nájmu : na dobu 15 rokov od 01.06.2018 do 31.05. 2033
Výška nájomného: 77,80 €/m2/rok- pozemok pod stánkom (60m2x77,80 €= 4668,- € )
26,-€/m2/ rok -terasa ( 50m2x26,-€=1300,-€)
5,20 €- pozemok pod WC a sprchami + manipulačná plocha (20m2x
5,20 €=104,- € )
Celkové nájomné predstavuje sumu 6 072- €.
Žiadateľ má uzatvorenú s mestskou časťou nájomnú zmluvu, predmetom ktorej je prenájom
časti pozemku o výmere 32,17 m2 za účelom prevádzkovania stánku a terasy rýchleho
občerstvenia a nápojov v lokalite Veľkého Draždiaka.
Žiadateľ má záujem skvalitniť svoje služby a z toho dôvodu prezentoval nový investičný
zámer “Bufet pri Draždiaku“, ktorý pozostáva z kompletného odstránenia starého
existujúceho stánku spolu s terasou a nahradením nového stánku s krytou a nekrytou terasou
a umiestnením sanitárneho kontajnera so splachovacími toaletami a sprchami. Zároveň chce
upraviť brehy a osadiť nové lavičky. Vzhľadom na výšku nákladov cca 86 000 € a návratnosť
investície žiadateľ požiadal o dlhodobý nájom a to na dobu 15 rokov.
Realizáciou investičného zámeru by sa zvýšila estetická funkcia predmetného územia
a charakter verejnej odpočinkovej zóny.
Oddelenie územného rozvoja a dopravy k predĺženiu užívania a novému investičnému
zámeru vydalo súhlasné stanovisko pod č. 3884/2018/12-OURaD/Va21 zo dňa 16.03.2018.
Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné posudzovať nájom ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade dňa 04.04. 2018.
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