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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 č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov prenájom miestnosti vo výmere 23,76 m² v budove so súpisným 
číslom 10438, zapísanej na liste vlastníctva č. 1667 vedenom Okresným úradom Bratislava – 
katastrálny odbor pre katastrálne územie Vajnory za účelom výberu vstupného od návštevníkov 
mobilnej ľadovej plochy a prevádzkovania bufetu na obdobie od 26.12.2016 do 28.02.2017. Výška 
nájmu predstavuje 30,- EUR / mesiac / 23,76 m2 a zálohové platby za spotrebované energie 
predstavujú 33,– EUR / mesiac. Nájomná zmluva  s podnikateľkou – p. Svitlanou Matúšovou 
FIALKA, so sídlom Bratislavská 41/33, 900 21 Svätý Jur,  IČO 41 997 255 na obdobie od 
26.12.2016 do 28.02.2017 bude podpísaná do 10 dní od schválenia uznesenia zastupiteľstvom 
Mestskej časti Bratislava – Vajnory. V prípade, že nájomná zmluva nebude do tohto termínu 
podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 nebytových priestorov v areáli Alviano pre Svitlanu Matúšovú FIALKA, IČO 
41 997 255, Bratislavská 41/33, 900 21 Svätý Jur. 
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3.  DÔVODOVÁ    SPRÁVA 
 
 

Mestská časť hospodári so zvereným majetkom vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislavy, a to s nebytovým priestorom v budove na ul. Alviano so súpisným číslom 10438, 
zapísaným na liste vlastníctva č. 1667 vedeného Okresným úradom Bratislava – katastrálny odbor 
pre katastrálne územie Vajnory. 

 

 Mestská časť oslovila telefonicky troch podnikateľov na prenájom priestorov pre 
prevádzkovanie bufetového občerstvenia spolu s výberom vstupného na ľadovú plochu. Záujem 
o prenájom prejavila iba podnikateľka – p. Svitlana Matúšová FIALKA, Bratislavská 41/33, 900 21 
Svätý Jur, IČO 41 997 255. Po dohode tak, ako po minulé roky, výška nájomného predstavuje 30,- 
Eur, mesiac / 23,76 m2. Zároveň bude mesačne uhrádzané paušálne platby za spotrebu energií vo 
výške 33,– Eur. Prevádzkovanie bufetu je mestskou časťou tak, ako aj po minulé roky podmienené 
výberom vstupného na ľadovú plochu. 

 

V zmysle Čl. 18 Zásad hospodárenia v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zámer mestskej časti prenajať časť budovy so 
súpisným číslom 10438 ako prípad hodný osobitného zreteľa zverejnený na úradnej tabuli mestskej 
časti ako aj na jej internetovej stránke po dobu najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu 
v zastupiteľstve, t.j.  od 30.11.2016. 

 

Nakoľko sa prenájom miestnosti v budove uzatvára na obdobie dlhšie ako 10 dní 
v kalendárnom mesiaci – na obdobie od 26.12.2016 do 28.02.2017, navrhujeme schváliť tento 
nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 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.  
 

 














