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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 § 9 a 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.1494/2 o výmere 15,84 m2 – zastavané plochy a nádvoria, LV 1784, pre
žiadateľa Haruna Eleziho, Roľnícka 9254/53 , 831 07 Bratislava-Vajnory,
IČO: 40 031489, na dobu určitú do 31.12.2023 za cenu 77,80 €/m2/rok, čo prestavuje ročne
sumu 1 232,35 €.
Zmluva o nájme časti pozemku bude nájomcom 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: Harun Elezi, Roľnícka 9254/53, 831 07 Bratislava- Vajnory
Predmet: pozemok reg. „C“ KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 1494/2 o výmere 15,84 –
zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta, zapísaný na LV
1784 a bol zverený do správy Mestskej časti Bratislavy- Petržalka protokolom č.5-92 zo dňa
07.01.1992
Doba nájmu: na dobu určitú do 31.12.2023
Výška nájomného: 77,80 €/m2/rok. Celkové nájomné za rok predstavuje sumu 1 232,35 €.
Žiadateľ požiadal o rozšírenie nájomnej plochy z pôvodnej 11,52 m2 na 15,84 m2 časti parc.č.
1494/2, na ktorom je umiestnený predajný stánok so zmrzlinou s celoročnou prevádzkou.
Dôvodom rozšírenia pôdorysu je zlepšiť hygienické parametre a skvalitnenie služieb pri
obsluhe a príprave tovaru pre obyvateľov.
Po odsúhlasení rozšírenia nájomnej plochy, bude zväčšený pôdorys stánku na základe
odsúhlaseného stavebného konania mestskou časťou Bratislava-Petržalka.
Vzhľadom uvedenému navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 14.01.2019 a odborných
komisiách.
Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom
podpísaná, toto uznesene stratí platnosť.
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