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Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Petržalka 

 

schvaľuje 

  

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, nájom časti pozemku registra “C“ KN, parc. č. 

959/6, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 11,00 m² z celkovej výmery 17 m², k. ú. 

Petržalka, obec: Bratislava-Petržalka, zapísaný na LV č.4833, pre Micho Gusto s.r.o., 

Klemensova 12, Bratislava, na dobu do 31.12.2023, za cenu 30,00 Eur/m²/rok, celkovo   

330,00 Eur/rok za účelom užívania pozemku pod spevnenou plochou na umiestnenie  

posedenia počas letnej sezóny pred prevádzkou  na Dudovej 1, Bratislava - Petržalka. 

Predmetný nájom je prípadom  hodným osobitného zreteľa  s poukazom na čl. 6, bod 16, 

písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.  

 

Zmluva o nájme časti pozemku bude podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom 

podpísaná  toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

Žiadateľ:  Micho Gusto s.r.o., Klemensova 12, 811 09 Bratislava  

                  IČO: 50 382 829   

                                       

   

Predmet: časť pozemku pod spevnenou plochou na umiestnenie posedenia počas letnej 

sezóny pred  prevádzkou     

Časť  pozemku  registra “C“ KN, parc. č. 959/6, druh  pozemku:  ostatná plocha , o výmere  

11,00 m²  z celkovej výmery 17 m
2 

, k.ú. Petržalka, zapísaný  na LV č. 4833. Pozemok je vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zapísaný na LV č.4833, zverený bol do správy 

mestskej časti Bratislava - Petržalka protokolom č. 78/1991 zo dňa 01.11.1991.  

   

Doba nájmu: na dobu do 31.12.2023 

 

Výška nájomného: za cenu 30,00 €/m
2
/rok, celkovo nájomné 330,00  €/rok 

v súlade s Prílohou č.5, por.č.4 „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou“. 

 

Žiadateľ požiadal o predĺženie nájmu časti pozemku pod spevnenou plochou na umiestnenie  

posedenia počas letnej sezóny pred prevádzkou „Micho Gusto café y tapas „ na Dudovej 1.  

Letné sedenie žiadateľ sezónne zveľaďuje ako súčasť predmetnej prevádzky. Referát 

predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností nemá námietky pre zriadenie 

sezónneho exteriérového posedenia funkčne súvisiaceho s prevádzkarňou  „Micho Gusto cafe 

y tapas“ prevádzkovateľom ktorej je spoločnosť Micho Gusto s.r.o. za predpokladu 

dodržiavania prevádzkovej doby určenej všeobecným záväzným nariadením mestskej časti 

Bratislava – Petržalka č. 7/2012 o pravidlách času predaja v obchode  a času prevádzky 

služieb v mestskej časti Bratislava – Petržalka v znení neskorších predpisov.    

 

Vzhľadom ku charakteru predmetu nájmu, v súlade s Čl. 6,odst.16, písm. c) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava–Petržalka a s majetkom 

zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou  navrhujeme tento prenájom 

posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR 

č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.   

Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 20.2.2023 a odbornej  komisii. 

Stanovisko komisie bude súčasťou materiálu. Miestna rada dňa 7.3.2023 prerokovala 

predložený materiál a odporučila ho schváliť s dobou nájmu do 31.12.2027. 

 

Zmluva o nájme časti pozemku bude podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia                             

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

  

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Foto: Dudova 1 



 

 

 



 

 

 



Výpis z uznesenia  

zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov                                                

Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zo dňa 27. februára 2023 od 17:30 hod,  

konaného prezenčne v zasadacej miestnosti  

v budove Miestneho úradu MČ Bratislava - Petržalka 

 

 

 

 

Na začiatku rokovania boli prítomní:  

predseda komisie: Pavol Peceň    

členovia komisie: Mgr. Iveta Jančoková, Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Michal Kubinský,  

Adam Pekár, Zdenko Pek 

  

k bodu  9 

Návrh na predlženie nájmu časti pozemku k. ú. Petržalka, parc.č.959/6, pre Micho Gusto  

s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

 

Členovia komisie hlasovali o návrhu uznesenia v predloženom znení: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 5 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0  

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Komisia Schválený materiál Neschválený materiál Poznámky komisie 

Komisia správy 

majetku a miestnych 

podnikov 

áno nie 

podľa výsledku rokovaní 

poslaneckých klubov sa 

bude navrhovať doba 

nájmu do 31.12.2027  

Miestna rada áno nie nie  

 


