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Návrh 
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na nájom časti pozemku pare. č. 1437/1 k. ú. Dúbravka vo výmere 15 m2 nájomcovi 
Stanislav Šandor- Stenly, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
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Stanislav Šandor,                    ,Bratislava 841 02 

Miestny úrad mestskej čc1sti Bratislava - Dúbravka 
Oddelenie majetkoprávne a legislatívne 
Žatevná 2 
Bratislava 844 02 

Žiadam Vás o prenájom pozemku na Saratovskej ulici číslo 1437 /1, ktorý je pod správou 
mestskej časti Dúbravka. 

Jedná sa o pozemok, na ktorom mám platnú zmluvu do júna 2018 na plochu 11m2
• 

Žiadosť som už dával v marci 2017, ktorá mi bola zamietnutá, keďže som nepočkal na 
vyjadrenie mestskej časti Dúbravka. Je mi ľúto, že som takto jednal, nechcel som ako obyvateľ 
Dúbravky nič znevažovať, ani obchádzať predpisy. 
Pôvodný predajný stánok som kúpil v roku 2000 ešte pri obchodnom dome Saratov a v roku 
2008 mi magistrát Hlavného mesta Bratislava dal z tohto miesta výpoveď, keďže tento objekt 
odkúpil súkromný investor a začal ho renovovať. Musel som nájsť nové vhodné miesto na 
umiestnenie stánku. MČ Dúbrav�a mi ponúkla práve toto miesto, keďže tam už bola 
vybetónovaná plocha. Po pol roku vybavovania a výstavby inžinierskych sietí sa mi podarilo 
stánok znovu sprevádzkovať, čo stálo nemála námahy i peňazí. Vtedajšie zastupiteľstvo mi v 
tej dobe prisľúbilo bezproblémové predÍženie zmluvy. Chcel by som i naďalej v ňom predávať 
hamburgery, minútky a obedové menu, ako doteraz. Neplánujem predávať žiadny alkohol, 
samozrejmosťou je poriadok a čistota v okolí stánku. Mám záujem o zväčšenie plochy nájmu 
z 11 na 15 m2

, nakoľko by som rád starý stánok vymenil za nový, ktorý je vzhľadovo krajší. 
V prvej žiadosti som .žiadal o nájom na dobu piatich rokov, v prípade, ak to nie 

je možné, prosím o návrh dÍžky doby prenájmu. 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti srdečne ďakujem. 

S pozdr.3vom 

Stanislav Šandor 










