
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Dúbravka 
 
 
 

 

U z n e s e n i e 
 

č.   293-294  
 

z  22. zasadnutia   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  
Bratislava–Dúbravka 

 
z  30. júla 2013 

________________________________________________________________________________ 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 30.7.2013 
na svojom 22.  zasadnutí  tieto body programu : 
 

Otvorenie rokovania. 
            Schválenie programu zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

1. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Sokolíkova č. 2, k.ú. Dúbravka,  
víťaznému uchádzačovi v rokovacom konaní, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

2. Návrh na nájom nebytového priestoru v bytovom dome Homolova č. 4, k.ú. Dúbravka,  
spoločnosti RST GLOB s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

      Ukončenie MZ.  
 

Miestne zastupiteľstvo zvolilo :                                                                                      
 
overovateľov zápisnice poslancov: 
Marián Takács, 
Ing. Marta Čarnogurská 
Hlasovanie :        prítomní : 25         za : 25                 proti : 0           zdržali sa : 0  
 
navrhovateľov uznesení  poslancov :  
Ing. Margita Benedeková, 
Ing. Peter Čecho 
Hlasovanie :        prítomní : 25                 za : 24              proti : 0            zdržali sa : 1   
 
Hlasovanie o programe : 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 25      za : 21                 proti : 0           zdržali sa : 4 
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k bodu č. 1 : Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Sokolíkova č. 2, k.ú. 
Dúbravka,  víťaznému uchádzačovi v rokovacom konaní, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

 
Uznesenie MZ č. 293/2013 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 
 

A. konštatuje 
 
že nájom nebytových priestorov – kuchyne so zázemím, vrátane jej zariadenia a vybavenia, 
nachádzajúcich sa v objekte so súp. č. 1838 postavenom na pozemku parc. č. 2248 - ZŠ 
Sokolíkovej  č. 2,  k. ú. Dúbravka, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že 
prenájom priestorov pre víťazného uchádzača v rokovacom konaní je nevyhnutnou 
podmienkou   prevádzkovania stravovacej prevádzky za účelom   zabezpečovania stravovania 
žiakov a zamestnancov  ZŠ Sokolíkova č. 2 v Bratislave. 
 

B. schvaľuje 
 

nájom nebytových priestorov – kuchyne so zázemím, vrátane jej vybavenia a zariadenia, 
s celkovou výmerou 360,96 m2  nachádzajúcich sa v objekte so súp. č. 1838 postavenom na 
pozemku parc. č. 2248 - ZŠ Sokolíkova č. 2,   k. ú. Dúbravka, pre víťazného uchádzača ako 
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.138/19991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, s podmienkami: 

- doba nájmu  na dobu neurčitú, 
- nájomné 8,30 Eur/m2 ročne, 
- úhrada nákladov na služby a energie na základe samostatnej zmluvy uzavretej so ZŠ 

Sokolíkova 2 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 25      za : 20                 proti : 3           zdržali sa : 2 
 
 
k bodu č. 2 : Návrh na nájom nebytového priestoru v bytovom dome Homolova č. 4, k.ú. 
Dúbravka,  spoločnosti RST GLOB s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Ukončenie MZ 
 
 

Uznesenie MZ č. 294/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka 

 
A. k o n š t a t u j e 

 
že nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte  súp. č. 2161 postavenom na 
pozemku parc. č. 1217 na Homolovej ul. č. 4,  k. ú. Dúbravka, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o rozšírenie priestorov prenajatých žiadateľovi 
vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome Homolova č. 4 za účelom zabezpečenia 
samostatného vchodu a recepcie k týmto priestorom. 
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B. s c h v a ľ u j e 
 

nájom nebytových priestorov s celkovou výmerou 32,64 m2  nachádzajúcich sa v objekte  súp. 
č. 2161 postavenom na pozemku parc. č. 1217 na Homolovej ul. č. 4,   k. ú. Dúbravka, pre 
spoločnosť RST GLOB s.r.o., Homolova č. 4, 841 02 Bratislava, IČO 45 596 590, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.138/19991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, na dobu neurčitú pre účel vybudovania a užívania recepcie 
k priestorom relaxačného centra za nájomné 34,–Eur/m2 ročne 
 
s podmienkou: 
že nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote do 60 dní odo dňa  schválenia uznesenia,  
v opačnom prípade uznesenie  stratí platnosť 
 
Hlasovanie  :       prítomní : 25      za :  25                proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Ing. Ján Sandtner, v. r. 
                                                                                                                starosta      
 
 
 
 


