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Návrh uznesenia 
 
 
Miestna rada 

o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu 
 
s c h v á l i ť, 
nájom časti pozemku parc. č. 3058/3 – ostatná plocha vo výmere 15 m2, vedeného v KN ako parcela 
registra "C-KN", LV č. 1381, Tiborovi Szalayovi, bytom Bošaniho 3, Bratislava, za nájomné vo výške 
16,00 EUR za m2  a rok, čo pri výmere 15 m2 predstavuje výšku nájomného 180,- EUR ročne, na dobu 
neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za podmienky, že: 

1. nájomná zmluva bude podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v  miestnom 
zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie 
stratí platnosť. 

  
Dôvodová správa 
 
 Žiadateľ má záujem o nájom časti pozemku 3058/3, k.ú. Dúbravka, vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe protokolu o zverení č. 
21/1996 zo dňa 12.09.1996, nachádzajúci sa v lokalite – Trhová ulica,  v celkovej výmere 15 m2, pričom 
9 m2 plánuje použiť pod plechový stánok a 6 m2 pre sedenie k stánku. Predmetný stánok má slúžiť na 
ambulantný predaj trdelníkov, kávy, zmrzliny a nealkoholických nápojov, ako služby pre obyvateľov. 
Predmetný stánok chce žiadateľ Tibor Szalay, bytom Bošaniho 3, Bratislava prevádzkovať celoročne.  
 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

 Toho času nie je predmetný priestor využívaný, na uvedenom mieste je prevádzkovanie danej 
služby žiadané. 
 
 
Stanovisko komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom zo dňa 
03.09.2019: 
 
Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 
s c h v á l i ť 
nájom časti pozemku parc. č. 3058/3 – ostatná plocha vo výmere 15 m2, Tiborovi Szalayovi, 
podľa predloženého návrhu. 
  
Hlasovanie 
Prítomní: 6 za: 0 proti: 3 zdržal sa:      3 
 
 
Stanovisko ekonomickej komisie zo dňa 02.09.2019: 
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Ekonomická komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 
s c h v á l i ť 
nájom časti pozemku parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka vo výmere 15 m² Tiborovi Szalayovi podľa 
predloženého návrhu, na dobu neurčitú. 
  
Hlasovanie 
Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 
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