
    MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA 
       Žatevná 2,  844 02  Bratislava 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer 
  

1. prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 
• pozemky parc. č. 3058/9, parc. č. 3058/8 a parc. č. 3058/7 v k. ú. Dúbravka pod 

obchodnými priestormi na Trhovej ulici spolu vo výmere 177 m2,  za nájomné vo výške 
16 Eur/m2/rok, (spolu 2 832,- EUR ročne) a nájom pozemkov parc. č. 3058/27, 28 a 29 
v k. ú. Dúbravka pod terasou spolu vo výmere 67 m2, za nájomné vo výške 
12 EUR/m2/rok, (spolu 804,- EUR ročne), t. z. spolu za celý predmet nájmu vo výške 
3 636,- EUR ročne, spoločnosti NICE DAY, s.r.o., IČO: 46 642 463, na dobu neurčitú, 

 
• pozemky na záhradkárske a rekreačné účely v k. ú. Dúbravka vedených v KN ako parcely 

registra „C“, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, resp. pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
ako prípady hodné osobitného zreteľa, keďže podľa Zásad hospodárenia a nakladania s 
vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do 
správy hlavným mestom SR Bratislavou upravujúcich postup pri nájme pozemkov 
určených na záhradkárske a rekreačné účely, sú tieto určené ako prípady hodné 
osobitného zreteľa, a to takto: 
 

parc. číslo výmera v 
m2 Nájomca 

 
lokalita 

časť 3191 a časť 3191/300 „E“ 201 Sidónia Voberová Dúbravka Dúbravčice 
časť 2406/8 „C“ – 2406/8 280 Ľubica Handlová Dúbravka Krčace nad OÚ PZ 
časť 2406/5 „C“ – 2406/284 176 Erika Šandorova Dúbravka Krčace nad OÚ PZ 
časť 2406/5 „C“ – 2406/5 169 Lenka Stráňavská Dúbravka Krčace nad OÚ PZ 
časť 2406/5 „C“ – 2406/281 177 Marek Chrobák Dúbravka Krčace nad OÚ PZ 
časť 2406/8 „C“ – 2406/300 a /301 283 Lenka Cicmanová Palčová Dúbravka Krčace nad OÚ PZ 
časť 3401/110 „C“ – 3401/56 259 Silvia Zdutovaná Karlova Ves Tesla Elektroakustika 

 
• predĺžiť nájom 10tich plynových kotolní o celkovom inštalovanom výkone 48,64, MW 

a nájom tepelných rozvodov spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s. na dobu 
neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
2. predať v zmysle § 9a  ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 
• parc. č. 866/1 – ostatná plocha vo výmere 14 m2, vedeného v KN ako parcela registra 

"C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 200,00€/m2 

• parc. č. 866/2 - ostatná plocha vo výmere 23 m2, vedeného v KN ako parcela registra 
"C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 200,00€/m2 

• parc. č. 866/11 - ostatná plocha vo výmere 7 m2, vedeného v KN ako parcela registra 
"C-KN", LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 200,00€/m2 
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• parc. č. 865/24 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 6 m2, vedeného v KN ako 
parcela registra "C-KN", LV č. 5920 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka za cenu vo výške 200,00€/m2 

 
 
 
Bratislava 07.06.2021 

 
 
 
 
 
  
                                                                                   RNDr. Martin Zaťovič 
                                                                                              starosta, v. r.   
     


