
           

       Mestská časť Bratislava -Lamač 
 

 

 

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch  

majetku obce 
 

 

Mestská časť Bratislava-Lamač (ďalej len „mestská časť“) v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov touto formou zverejňuje 

svoj zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nebytový priestor o výmere 76,3 

m2, situovaný v objekte so súp. č. 1128, Dom služieb Lamač, Malokarpatské námestie 7, 

postavený na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 495, evidovaný katastrálnym odborom 

Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 1 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m. č. Lamač, 

okres: Bratislava IV, zverený protokolom č. 26/96 zo dňa 19.11.1996 o zverení majetku 

hlavného mesta a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti a 

časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 493/1 o výmere 10 m2, evidovaného katastrálnym 

odborom Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 1 v k. ú.: Lamač, obec: BA-m. č. 

Lamač, okres: Bratislava IV, ktorého vlastníkom je hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava, zvereného protokolom č. 41 (29/92) zo dňa 07.01.1992 o zverení majetku hlavného 

mesta a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov a opätovne protokolom č. 

118401049800 zo dňa 30.03.1998 o zverení majetku hlavného mesta a s ním súvisiacich 

majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti, žiadateľovi: Mária Csenkeyová – 

Kávička na klásku, so sídlom Čsl. tankistov 7042/15, 841 06 Bratislava, za účelom 

prevádzkovania kaviarne a exteriérového sedenia. 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ ako dlhoročný nájomca 

predmetných nehnuteľností prevádzkuje v priestoroch predmetných nehnuteľností 

kaviareň, ktorá svojím zameraním vhodne dopĺňa ponuku prevádzok na Malokarpatskom 

námestí a súčasne dodržal všetky zmluvné podmienky, včas a riadne uhrádzal nájomné a má 

záujem o nájom nehnuteľností na ďalšie obdobie. 

 

 

V Bratislave, dňa 20.09.2021 

 

 

 

 

Vyvesené: 20.09.2021 

Zvesené: 06.10.2021 

Ing. Lukáš Baňacký v. r. 

starosta 


