
K bodu č.1 - Dôvodová správa 

 

Dňa 28.2. 2019 podal pán Patrik Lipovský, Železničiarska 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
žiadosť o prenájom pozemku na vo vlastníctve obce Bernolákovo, parc.č. 1658/26, parcela 
registra „C“, druh pozemku ostatná plocha, vedeného na liste vlastníctva č. 2125 o celkovej 
výmere 505m². Účelom prenájmu predmetného pozemku je podnikateľský zámer spočívajúci 
v prevádzke rekreačno – gastronomického bodu „Pit top Bike“ určeného pre cyklistov, rodiny 
s deťmi, ako aj pre širokú verejnosť. Súčasťou prevádzky bude hygienické zariadenie 
sprístupnené  verejnosti, čo by slúžilo k všeobecnému prospechu obyvateľov obce 
Bernolákovo. Žiadateľ navrhuje dobu nájmu pozemku od 1.4.2019 do 31.12.2022.  

 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie č.  .../2/2019 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, súhlasí s prenájmom pozemku vo 
vlastníctve obce Obce Bernolákovo, parc.č. 1558/47, parcela registra „C“, druh 
pozemku ostatná plocha, vedeného na liste vlastníctva č. 2125 o celkovej výmere 505m² 
pánovi Patrikovi Lipovskému na dobu od 1.4.2019 do 31.12.2022. 

 

 

Prílohy: 

- Žiadosť 
- LV č.2125 
- Katastrálna mapa 
- Ortofoto mapa 
- Popis zámeru a vizualizácia prevádzky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt rekreačno-gastronomického bodu je určený pre nižšie uvedené cieľové skupiny: 

 Rodinné cyklistické skupiny využívajúce podunajský cyklochodník 

 Matky s deťmi využívajúce detské ihrisko Žihadielko 

 Cestujúcich železničných spojov prichádzajúcich a odchádzajúcich zo Stanice 
Bernolákovo 

 Pracujúcich v obci Bernolákovo 

Pre tieto cieľové skupiny plánujeme pripraviť a poskytovať nasledovné služby, ktoré prispejú 
k zatraktívneniu tohto významného dopravného uzla. 

Cyklisti:  

 Informačná tabuľa so základnými informáciami o cyklochodníku (trasa, vzdialenosti, 
zaujímavosti) a priľahlej faune a flóre 

 DYI dielňu so základným náradím pre svojpomocnú opravu bicykla, kompresor na 
dofukovanie, základný materiál na opravy bicyklov (lepiace sady, duše etc.) 

 Informačná tabuľa pre drobné obecné oznamy a iné podnikateľské subjekty v obci 
(Kaštieľ, Reštaurácie, Opravy, Obchody etc) 

 Ohnisko s možnosťou opekania zakúpených výrobkov (Klobásky, etc.) 

 Informačná tabuľa s mapou obce a jej zaujímavosťami  

 Lekárnička pre ošetrenie drobných poranení 

 Možnosť krátkodobého oddychu (posedenie), možnosť odloženia bicyklov za účelom 
návštevy detského ihriska,  

 Rýchle občerstvenie formou moderného bufetu (Bagety, Mäsové výrobky, mini pizza 
etc) a nealkoholických nápojov a Cyklo-piva „Radler“ prípadne strojovej zmrzliny 
a mrazených pochutín 

 Bezdrôtový Hotspot pre pripojenie do internetu 

 Bezplatná  Nabíjacia stanica pre dobytie elektrobicyklov a telefónov 

 Pravidelne čistené Toalety 

Matky s ďeťmi a pracujúci v obci: 

 Príjemné vonkajšie posedenie, a lavička pri vode 

 Mini-Zoo s králikmi a zdrobnenými sliepkami pre kontakt detí s domácimi zvieratami 
s možnosťou kŕmenia a hrania 

 Občerstvenie a rýchly bufet, Originálna Presso káva a zákusky 

 Tématické gastro týždne (Taliansky, Grécky, Americký, Maďarský etc.) 

 Možnosť „To-Go“ rýchleho občerstvenia a konzumácie „na stojáka“ 

 Pravidelne čistené Toalety 

 Bezdrôtový Hotspot pre pripojenie do Internetu zdarma 

  



Cestujúci priľahlej železnice 

 Rýchla ranná a poobedňajšia káva s občerstvením 

 Internet zdarma 

Realizácia projektu  

Realizácia projektu by bola postupná, pričom v prvej fáze by sme zriadili so súhlasom obce 
potrebnú infraštruktúru (prípojka vody, elektriny a kanalizácie) 

Podľa dostupných informácií sa v tesnej blízkosti resp. na pozemku nachádzajú všetky 
potrebné siete (voda, kanalizácia, plyn, elektrina aj internet). Zriadenie prípojok ani ich 
prevádzka nijako nezaťaží rozpočet obce a bude plne hradené mnou.   

Gastro objekt by bol realizovaný ako ľahko demontované stavba bez pevných základov 
(obytné kontajnery), ktoré by boli zvonku vizuálne zušľachtené (formou potlačovej plachty 
podobnej na reklamných rámoch). Podľa potreby a úspešnosti projektu by sme postupne 
pridali ďalšie obytné resp. Office kontajnery pre možnosť sedenia vo vnútri. 

 

Vonkajší priestor by bol vysypaný makadamom a vonku by boli slnečníky a sedenie plus 
stojany na bicykle a stoly na státie. 



 

 

Verím tomu že mnou plánovaný projekt bude pre obec Bernolákovo malým ale užitočným 
prínosom najmä preto, lebo prispeje 

 Zatraktívnenie obce 

 Lepšej informovanosti prechádzajúcich cykloturistov, ktorí dostanú informácie 
o rôznych možnostiach kultúrneho a gastronomického vyžitia v obci 

 Obyvateľom obce možnosťou stravovania modernou formou 

 K zušľachteniu nepekného a okrajovo využívaného pozemku  

 K výnosom obce z prenájmu nepotrebného priestoru 

 Zamestnanosti v obci (personál zariadenia) a dodávateľské firmy pre stavebné 
a realizačné práce 

 


