
Dodatok č. 3 
 

k Zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava–Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zverené do 

správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou 

 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenie 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v súlade so zákonom č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, 

Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky v znení jeho dodatkov a v súlade so zákonom 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí dňa ............ 

uznesením č. ............. schválilo Dodatok č. 3 k Zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú 

vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a ktoré sú mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou zo dňa 

11.09.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07.05.2019 a Dodatku č. 2 zo dňa 25.06.2019 (ďalej v 

texte ako („zásady“) s nasledovným obsahom: 

 

Čl. II. 

Predmet dodatku 

 

1. V § 6 bode 3, časti I. v písmene g) sa slovo „zriadenie“ nahrádza za slovo „umiestnenie“. 

 

2. V § 6 bode 3, časti I. sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) až m), ktoré znejú: 

 

 „ j) cena nájomného za prenájom pozemku za účelom umiestnenia výdajných boxov 

(balíkomatu) vo výške 11 €/m2/mesiac, 

k) cena nájomného za prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania stánku 

s občerstvením alebo zmrzliny vo výške 5 €/m2/mesiac; v prípade zabezpečenia bezplatného 

použitia WC pre verejnosť, vo výške 0,50 €/m2/mesiac, 

l) cena nájomného za prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania mobilného 

odberného miesta (MOM) vo výške 15 €/m2/mesiac, 

m) cena nájomného za prenájom pozemku pre účely umiestnenia zariadenia slúžiaceho 

občianskej vybavenosti vo výške 15 €/m2/rok.“ 

 

3. V § 6 bode 3, časti II. sa v bode 1. vkladá nové písmeno d), ktoré znie: 

 

„ d) cena nájomného za umiestnenie nápojového automatu alebo umiestnenia automatu na výdaj 

stravy vo výške 11 €/m2/mesiac v nebytovom priestore“ 

 

4. V § 6 bode 3., časti II. sa za bod 7. vkladá nový bod 8. a 9., ktorý znie: 

 

„ 8. nachádzajúce sa v administratívnej budove na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave 

a) cena nájomného za nebytový priestor za účelom umiestnenie nápojového automatu 

alebo umiestnenia automatu na výdaj stravy vo výške 11 €/m2/mesiac v nebytovom 

priestore,“ 

„ 9. nachádzajúce sa v iných budovách  



cena nájomného za umiestnenie nápojového automatu alebo umiestnenia automatu na výdaj 

stravy vo výške 11 €/m2/mesiac v nebytovom priestore,“ 

 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom .... 

Ďalšie ustanovenia zásad zostávajú v nezmenenom rozsahu. 

 

 


