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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. 2372/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 + 10 m2 
(spolu 28 m2), LV č. 847, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spoločnosti Pro 
gastro-servis, s. r. o., na dobu neurčitú za nájomné vo výške 16 EUR/m2/rok, čo pri výmere 
28 m2 predstavuje výšku nájomného 448,00 EUR ročne  s podmienkami, 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 
 
Skutkový stav: 
 
Žiadateľ  Michal Vicena (spoločnosť Pro Gastro-servis, s. r. o.), Studenohorská 43, 841 03 
Bratislava, listom zo dňa 31. 10.2019 požiadal mestskú časť Bratislava Dúbravka o nájom časti 
pozemku registra „C“ parc. č. 2372/3, k.ú. Dúbravka, v celkovej výmere 18 m2 a listom zo dňa 
02.12.2019 o nájom časti pozemku parc. č. 2372/3, k. ú. Dúbravka vo výmere 10 m2 (spolu 
28 m2). Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava Dúbravka na základe protokolu o zverení č. 19/1991 zo dňa 01.10.1991 a nachádza 
sa v lokalite - ul. M. Sch. Trnavského 1/A (pri „sklenníku). V súčasnosti sa tu nachádzajú 
dva predajné stánky, ktoré žiadateľ odkúpil od p. Ing. Eleny Valáškovej a od 
Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, s ktorými mestská časť Bratislava-Dúbravka ukončila 
nájomný vzťah dohodou. Predmetné stánky majú slúžiť na ambulantný predaj občerstvenia. 
Stánok má žiadateľ prevádzkovať celoročne. 
 
 
Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
 
V súčasnosti sú oba stánky dlhodobo nevyužívané. Predaj občerstvenia je vzhľadom na 
umiestnenie stánkov (ul. M. Sch. Trnavského- pri „Sklenníku“) žiadaný. 
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Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom: 
 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom neodporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 
s c h v á l i ť 
 
nájom pozemku podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie 
Prítomní:      5 za: 0 proti: 5 zdržal sa:       0 
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Predajný stánek l
-18 m2

-rozměry 3x6m

-využitie: gastronomické a obchodné

Stánek je vo vlastníctve firmy Pro gastro-servis s.r.o., který nadobudol kupnou
zmluvou zo dna 31.10.2019.
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Kupná zmluva

Uzatvorenapodl'a úst. §588 a naši. ObČianskeho zákonníka

Predávajúci:
Obchodné měno:
Sídlo:
IČO:
1C DPH :
C.bank.úctu:
Zastúpený:

Registrácia:

Medzi týmito zmluvnými stranami

Pol'nohospodarske družstvo Vajnory
831 07 Bratislava, Hospodářská 9
00 190284
SK 2020341246

Ing. Branislav Brúder, předseda představenstva
Renáta Slavíková, podpredseda představenstva
Obchodný register Okresného sudu Bratislava I, odd. Dr, vl.č.2/B

( ďalej len „ predávajúci" ) najednej straně

A
Kupujúci :
Obchodné měno:
Sídlo:
IČO:
1C DPH :
C.bank.účtu:
Zasíúpený:
Registrácia:

Pro gastro-servis s.r.o.
841 03 Bratislava, Studenohorská 43
47 518201
SK2023939544

Michal Vicena, konateF
Obchodný register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.94163/B

( ďalej len" kupujúci" ) na straně druhej

uzatvárajú kúpnu zmluvy s nasledujúcim obsahám:

ai
l. Predávajúci je vlastníkom predajného stánku o výměre 18 m2, ktorý nadobudol kupnou

zmluvou zo dna 17.07.2007. Predajný stánok sa nachádza na verejnom priestranstve v
MC Bratislava - Dúbravka na časti pozemku parcela C-KN č. 2372/3 k.ú. Dúbravka na
základe platné] nájomnej zmluvy č. 132/2007. V ďalšom texte len "Predajný stánok"
alebo "Předmět zmluvy".

2. Predávajúci přehlasuje, že Predajný stánok nadobudol v súlade so zákonom a v súlade
so zákonom bol užívaný.

3. Predávajúci předává kupujúcemu Predajný stánok citovaný v bode l či. I tejto kúpnej
zmluvy a kupujúci tento Predajný stánek kupuje za dohovořenu kúpnu cenu.

ČI. II
l. Predávajúci a kupujúci sa dohovořili na kúpnej ceně za Predajný stánok vo výške

1000,00 €, slovomjedentisíc eiir + daň z pridanej hodnoty v zákonnej sadzbe.
2. Kúpnu cenu uvedenu v Článku II. ods. l tejto Zmluvy zaplatí kupujúci predávajúcemu

na základe faktury vystavenej kupujúcemu. Predávajúci kúpnu zmluvu opatřenu
podpismi oprávněných osob predávajúceho odevzdá kupujúcim potom, co kupujúci
uhradí celu kúpnu cenu. Kupná cena je uhradenájej pripísaním na účet predávajúceho,
připadne uhradením do pokladně predávajúceho. Uhradenie kúpnej ceny do pokladně
potvrdí predávajúci na osobitnom potvrdení.
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či. m
l. Predávajúci oboznámil Kupujúceho so stavom Predajného stánku a přehlasuje, že naňom neviaznu žiadne dlhy ani iné právně závady.
2. Predajný stánek je napojený na veřejný rozvod elektriky, kanalizácie a vody.Zmluvné strany sú povinné zabezpečit' prehlásenie nového vlastníka Preďajnéhostánku u příslušných dodavatel'ov. Predávajúci je povinný uhradiť za spotřebu vody aelektriky za obdobie do 30.11.2019 a kupujúci od 01.12.2019.
3. Predávajúci přehlasuje a ubezpečuje Kupujúceho, že ku dnu podpísania tejto zmluvyneuzavřel žiadnu inu kúpnu, darovaciu, záložnu alebo akukol'vek inu zmluvuzakladajúcu práva třetích osob k Predajnému stánku.
4. Kupujúci přehlasuje, že je mu stav kupovaného Predajného stánku dobré známya Predajný stánok v zi stenám stave kupuje.

ČI. IV
l. Vlastníctvo k Predajnému stánku prechádza na kupujúceho podpisom tejto kúpnejzmluvy a úplným zaplatením kúpnej ceny.
2. Táto kupná zmluva nadobudne platnost' dňom jej podpísania zmluvnými stranamia účinnost' dňom úhrady kúpnej ceny.

ČI. V
l. Zmluvné strany sú touto kupnou zmluvou viazané momentom jej podpisu.2. Kupuj učí vstúpi do úží vania předmětu kupy uhradením kúpnej ceny.
3. Táto kupná zmluva je vyhotovená v 4-roch exemplároch, pře každú zmluvnú stranu po2 vyhotovenia.
4. Zinluvné strany vyhlasujú, že kupná zmluva obsahuje podstatné náležitosti, úkon jeurobený v predpísanej formě, Predávajúci je oprávněný nakládat' s Predajnýmstánkem, prejavy vole sú určité a zrozumitel'ne, zmluvná voFnosť resp. právo nakladaťs Predajným stánkom nie je obmedzené, zmluva neodporuje zákonu ani zákonneobchádza a neprieči sa dobrým mravom. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvyvyhlasujú, že súhlasia s jej obsahem, že táto bola spísaná na základe pravdivýchúdajov, ich právej a slobodnej vole a že nebola dohodnutá v tiesni, ani za inaknevýhodných podmienok. Na dokaž toho pripájajú svoje podpisy.

ÍA-Í^,
V Bratislavě dňaT.:..;;....'::.u//10.2019 &í:!8:.wlV Bratislavě dna .'r.'...::....::.:.:..10.2019
Predávaj úci:

PD Vajnory
Ing. Branislav Brúder
předseda představenstva

Renáta Slavíková
podpredseda představenstva

Kupuj úci:

Michal Vlčena
konáte?
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IVTeno, priezvisko, adresa, tel.č. žiadateťa, e-mail

Miestny úřad
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Dttum: - 2 -12- 2019
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Titl.
Městská časť Bratislava-Dúbravka
odd. majetkovoprávne a legislativně
Zatevná 2
844 02 Bratislava

'i
Ziadosť o prenajom pozemku v k. u. Dúbrayka

Podpísaný (a)

Bratislava-Dúbravka o prenájom pozemlai pare. č.

za účelom ^C ^ ^/Í? ^1/1 ^^ S ^hk(^ V (9^/ít ) ^ '
^a^Ac7/](?/77/^ <^ C^loCl^d^ '

žiadain mestskú časť

k. u. Dúbravka

Přílohy:

V Bratislavě dna ^ . '/2 » -2 ^ ^^

podpis



Predajný stánek 2
-10 m2

-rozměry 2x5m

-využitie: gastronomické a obchodné

Stánek je vo vlastníctve firmy Pro gastro-servis s.r.o., ktorý nadobudolkupnou
zmluvou zo dna 2.12.2019.
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Kupná z m luva

Uzatvorená podl'a úst. § 588 a naši. Občianskeho zákoimíka

Medzi týmito zmluvnými stranami

Predávajúci:
Obchodné měno: Ing. Elena Valáškova
Sídlo: Kpt. Já su 17, 84101 Bratislava
Číslo OP: HR
Rode číslo:

Kupuj úci :
Obchodné měno:
Sídlo:
IČO:
1C DPH :
Zastúpený:
Registrácia:

A

Pro gastro-servis s.r.o.
841 03 Bratislava, Studenohorská 43
47 518201
SK2023939544
Michal Vicena, konáte l'
Obchodný register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.94163/B

( ďalej len" kupuj úci" ) na straně druhej

uzaťvárajú kúpnu zmluvy s nasledujúcim obsahom:

CLI
l. Predávajúcije vlastníkom predajného stánku o výměre 10 m2, ktorý nadobudol kupnou

zmluvou zo dna 22.12.1998. Predajný stánok sa nachádza na verejnom priestranstve v
MČ Bratislava - Dúbravka na časti pozemku parcela C-KN č. 2372/3 k.ú. Dúbravka na
základe platnej nájomnej zmluvy č. 530/2012. V ďalšom texte len "Predajný stánok"
alebo "Předmět zmluvy".

2. Predávajúci přehlasuje, že Predajný stánok nadobudol v súlade so zákonom a v súlade
so zákonom bol užívaný.

3. Predávajúci předává kupujúcemu Predajný stánek citovaný v bode l či. I tejto kúpnej
zmluvy a kupujúci tento Predajný stánok kupuje za dohovořenu kúpnu cenu.

ČI. II
l. Predávajúci akupujúci sa dohovořili na kúpnej ceně za Predajný stánok vo výške

500,00 €, slovom páťsto eur.
2. Kúpnu cenu uvedenu v Článku II. ods. l tejto Zmluvy zaplatí kupujúci predávajúcemu

vkládám na balíkový účet. Predávajúci kúpnu zmluvu opatřenu podpismi
oprávněných osob predávajúceho odevzdá kupujúcim potom, co kupujúci uhradí celu
kúpnu cenu. Kupná cena je uhradenájej pripísaním na účet predávajúceho.

či. m
l. Predávajúci oboznámil Kupujúceho so stavom Predajného stánku a přehlasuje, že na

ňom neviaznu žiadne dlhy ani iné právně závady.
2. Predajný stánok je napojený na veřejný rozvod elektriky.
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ĚR
3. Predávajúci přehlasuje a ubezpečuje Kupujúceho, že ku dnu podpísania tejto zmluvy

neuzavřel žiadnu inu kúpnu, darovaciu, záložnu alebo akúkolVek inu zmluvu
zakladajúcu práva třetích osob k Predajnému stánku.

4. Kupujúci přehlasuje, že ]e mu stav kupovaného Pred^éh.o Statíffa dobie za&my
a Predajný stánek v zistenom stave kupuje.

ČI. IV
l. Vlastníctvo k Predajnému stánku prechádza na kupujúceho podpisem tejto kúpnej

zmluvy a úplným zaplatením kúpnej ceny.
Tá,to kúPna zmluva nadobudne platnost' dňom jej podpísania zmluvnými stranami

*^^ří^ř^ťfcřS<rř^'l»5á^3Q3- ffS^S^^^-^T^wr'fy''s-y^-y:-

ČI. V
l. Zmluvné strany sú touto kupnou zmluvou viazané momentom jej podpisu.
2. Kupujúci vstúpi do užívania předmětu kupy uhradením kúpnej ceny.
3. Táto kupná zmluva je vyhotovená v 2-roch exemplárech, pře každú zmluvnú stranu po

l vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že kupná zmluva obsahuje podstatné náležitosti, úkon je

urobený v predpísanej formě, Predávajúci je oprávněný nakládat' s Predajným
stánkom, prejavy vole sú určité a zrozumiteFné, zmluvná vol'nosr resp. právo nakládat'
s Predajným stánkem nie je obmedzené, zmluva neodporuje zákonu ani zákon
neobchádza a neprieči sa dobrým mravom. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy
vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých
údajov, ich právej a slobodnej vole a že nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak
nevýhodných podmienok. Na dokaž toho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislavě dna 2.12.2019

Predá

Ing. Elena Valáškova

V Bratislavě dna 2.12.2019

Kupiyú^i:

ichalVlčena
konatel'
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