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Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 

nájom časti pozemku „C-KN“ v k.ú. Dúbravka parc. č. 2962/2 – Ostatná plocha, vo výmere 
3 m2 za účelom vybudovania a užívania kontajnerového stojiska, spoločnosti MADJAN, s.r.o., 
so sídlom Haanova 15 Bratislava, na dobu určitú od 01.10.2022 do 31.12.2040, za cenu 
15,00 EUR za celý predmet nájmu za rok (t.j. 5,00 EUR/m2/rok) s podmienkou, že: 

 
 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 
 

Spoločnosť MADJAN, s.r.o., so sídlom Haanova 15 Bratislava, ktorá zastupuje 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov BD Batkova 9 a 11 podpísala s mestskou častou 
Bratislava-Dúbravka 8. februára 2022 Nájomnú zmluvu č. 596/2021 o prenechaní pozemku na 
dočasné užívanie za účelom vybudovania a následného užívania spoločného kontajnerového 
stojiska pre bytový dom Batkova 9 a 11 o výmere 17 m2.  

Nájom bol schválený Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka č. 234/2021. Dôvod rozšírenia nájmu o 3 m2 je zvýšený počet zberných nádob na 
separovaný zber, pričom žiadateľ chce, aby sa všetky zberné nádoby zmestili do vybudovaného 
stojiska. Celkový predmet nájmu je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, bude po zväčšení 
predmetu nájmu 20 m2, pričom ročné nájomné sa zvýši na 100,-EUR. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

Žiadateľ má od nás už časť uvedeného pozemku prenajatý a žiada len o rozšírenie už 
existujúceho nájmu. 

------ 

Uznesenie MR č. 175/2022 zo dňa 13.09.2022: 
 
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť,  
nájom časti pozemku v zmysle predloženého materiálu.  

Hlasovanie : 
prítomní : 5 za : 5 proti : 0 zdržal sa : 0 nehlasovali : 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

------ 
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Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom zo dňa 
05.09.2022: 
 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom na svojom zasadnutí dňa 
05.09.2022 prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka schváliť, nájom časti pozemku podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie : 
prítomní : 5 za : 5 proti : 0 zdržal sa : 0 nehlasovali : 0  
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