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1. NÁVRH UZNESENIA  
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní 
 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku v k. ú. Vajnory, parc. č. 673/2 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2, za účelom pokračovania prevádzkovania letnej 
terasy, s možnosťou vonkajšieho grilovania, pri prevádzke cukráreň – kaviareň pred Domom 
kultúry Vajnory na obdobie od 01.04.2021 do 31.03.2026 pre spoločnosť Prešík s. r. o., Pri mlyne 
9839/4, 831 07 Bratislava, IČO: 48 191 329. Výška nájmu za obdobie od 01.04.2021 do 
31.03.2026 predstavuje za pozemky zaujaté mimo sezónu 20,00 Eur/mesiac, za pozemky zaujaté 
v sezóne 120,00 Eur/mesiac. Nájomná zmluva so spoločnosťou Prešík s. r. o. bude podpísaná do 
30 dní od schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Vajnory. 
V prípade, že nájomná zmluva nebude do tohto termínu podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť. 
 
 
 

Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku registra „C“, parc. č. 673/2 – zastavané 
plochy a nádvoria  predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že terasa 
tvorí doplnkovú funkciu v rámci letného exteriérového sedenia z priestoru kaviarne a cukrárne, 
nachádzajúcej sa v objekte Domu kultúry Vajnory, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Prešík  
s. r. o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 
 
Miestna rada po prerokovaní 
 

o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 673/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2, 
za účelom pokračovania prevádzkovania letnej terasy, s možnosťou vonkajšieho grilovania, pri 
prevádzke cukráreň – kaviareň pred Domom kultúry Vajnory, pre spoločnosť Prešík s. r. o., Pri 
mlyne 9839/4, 831 07 Bratislava.   
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3.  DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

 Mestská časť Bratislava-Vajnory hospodári so zvereným majetkom vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy, a to s pozemkom registra „C“ KN parc. č. 673/2 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 1 355 m2, zapísanom na liste vlastníctva č. 1, okres Bratislava III, 
katastrálne územie Vajnory. 
  
 Mestskej časti bola dňa 23.02.2021 doručená žiadosť od spoločnosti Prešík s. r. o.              
o prenájom pozemku – letnej terasy pri kaviarni a cukrárni Prešík, za účelom pokračovania 
prevádzkovania letnej terasy od 01.04.2021 do termínu v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi 
spoločnosťou Prešík s. r. o. a VPS s. r. o.. Letnú terasu bude spoločnosť využívať sezónne od 
01.04. do 30.09. príslušného roka. Platnosť Nájomnej zmluvy č. 33/2020/NZ zo dňa 24.06.2020 
končí spoločnosti Prešík s. r. o. dňa 31.03.2021. Prenajímaná časť pozemku je vyznačená na kópii 
z katastrálnej mapy. 
 
 Podmienkou schválenia prenájmu časti pozemku za účelom prevádzkovania letnej terasy je 
uzatvorená nájomná zmluva na prenájom priestorov samotnej kaviarne v Dome kultúry medzi 
spoločnosťou Prešík s.r.o. a Vajnorskou podpornou spoločnosťou s. r. o..  
 
 Cena za prenájom pozemku zaujatého mimo sezónu je stanovená v zmysle Sadzobníka 
Mestskej časti Bratislava-Vajnory, v znení zmien a doplnení, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Zásadám 
hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava-Vajnory (ďalej len „Zásady hospodárenia“)    
v sume 20,00 Eur/mesiac, cena za prenájom pozemku zaujatého v sezóne je stanovená v sume 
120,00 Eur/mesiac.  
 
 Nakoľko sa prenájom pozemku uzatvára na obdobie dlhšie ako 10 dní v kalendárnom 
mesiaci, navrhujeme schváliť tento nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa Čl. 18 ods. 
1 písm. c) Zásad hospodárenia v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov s tým, že miestne zastupiteľstvo musí rozhodnúť trojpätinovou 
väčšinou prítomných poslancov. 
 
 Mestská časť v zmysle § 9 ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. a v zmysle článku 18 
Zásad hospodárenia zverejnila svoj zámer prenajať časť pozemku za účelom pokračovania 
prevádzkovania letnej terasy ako prípad hodný osobitného zreteľa na internetovej stránke mestskej 
časti ako aj na úradnej tabuli mestskej časti.  
 

 











Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 1/2021 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 
konanej dňa 09.-11. marca 2021  

 
 
 
 
 
K bodu 4: 
 

Žiadosť o schválenie nájmu časti pozemku: terasa pred spoločnosťou Prešík s.r.o. 

Uznesenie k bodu 2: 
Člen:  Komisia finančnej, správy majetku predloženú žiadosť odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu schváliť.  

  
Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

 
        
 
 
  
Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 
Bratislava, 12.03.2021 
 
 
 
 
 


