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Návrh uznesenia 

 

 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 

 

 
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 registra 
„C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, 2644 : 
1. časť parc. č.  5398/2 – ostatné plochy vo výmere 151 m2 
2. časť parc. č. 5399 – ostatné plochy vo výmere 1143 m2 
3. časť parc. č. 5400/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 141 m2 
4. parc. č. 5400/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1085 m2 v celosti 
5. parc. č. 5400/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2 v celosti 
6. parc. č. 5402/1 – ostatné plochy vo výmere 163 m2 v celosti 
7. časť parc. č. 5402/2 – ostatné plochy vo výmere 1582 m2 
8. časť parc. č. 5402/3 – ostatné plochy vo výmere 81 m2 
9. parc. č. 5403/1 – ostatné plochy vo výmere 654 m2 v celosti 
10. parc. č. 5403/2 – ostatné plochy vo výmere 762 m2 v celosti, 
celkovo 5797 m2, spoločnosti VODOTIKA – MG, spol. s r.o. so sídlom Bosákova 7 
v Bratislave, IČO 35761806, za účelom revitalizácie jestvujúceho parku v lokalite Šusteková-
Bosáková-Lužná,  od účinnosti zmluvy na dobu určitú 3 roky, za nájomné, ktoré pozostáva : 
 
1.  z finančného plnenia vo výške 1,00 Eur/m2/rok, ročné nájomné predstavuje 5 797,00 Eur, 
2. z vecného plnenia, čo predstavuje náklady na vybudovanie, správu a pravidelnú údržbu 

parku,   komunikačných plôch v areáli počas doby nájmu, 
 
s podmienkou : 
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote 
nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 


