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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) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom pozemku registra „C“
KN v k. ú. Petržalka, časť parc. č. 1209 vo výmere 4,08 m2, ostatná plocha , LV č. 1748 pre
Ľuboslavu Mikulášovú, Osuského 36, Bratislava, IČO: 11 810 092, za účelom využívania
pozemku ako prístupový chodník do prevádzky kaderníctva na dobu 5 rokov do 2023,
za cenu 5,20 €/m2/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 21,22 €.
Zmluva o nájme nebytových priestorov 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: Ľuboslava Mikulášová, Osuského 36, 851 03 Bratislava, IČO: 11 810 092 (ďalej
len žiadateľka)
Predmet: pozemok registra „C“ KN, k.ú. Petržalka, časť parc. č. 1209 o výmere 4,08 m2,
ostatné plochy. Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zapísaný na LV č.
1748, zverený bol do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 5/92 zo dňa
07.01.1992.
Doba nájmu : 5 rokov do 2023
Výška nájomného : 5,20 €/m2/rok, čo pri výmere 4,08 m2 predstavuje celkovú sumu
21,22 € ročne.
Žiadateľka uzatvorila s mestskou časťou Bratislava-Petržalka nájomnú zmluvu č.08-107213 o nájme pozemku s platnosťou do 31.12.2018. Predmetom nájomnej zmluvy je časť
pozemku, ktorý využíva ako prístupový chodník k prevádzke kaderníctva SANDRA
nachádzajúce sa v nebytovom priestore na Osuského ulici.
Žiadateľka má záujem aj naďalej prevádzkovať kaderníctvo a z toho dôvodu požiadala
o predĺženie nájmu.
Z vyššie uvedeného dôvodu 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 predmetom, rokovania operatívnej porady dňa 14.01.2019 a odborných
komisií. Stanoviská komisií budú súčasťou materiálu.
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