
Príloha

P.č. Ulica
Plocha 
[m2] 

Prenájom                    
od - do

Priem. 
cena 

[Sk/m2/rok] 
Účel nájmu Poznámka

1. Jesenského 6 222,33 1.3.2004-28.2.2009 250,00 nácvik tancov rekonštr. telocvične a šatní v sume 830 tis. Sk na nákl. nájomcu 
2. Šafárikovo nám.2 55,19 1.2.2003 - neurčito 250,00stom. ambulanciarozh. o povolení užívať NP ako stom. amb. zo 14.7.2008
3. Obchodná 9 35,70 1.4.2001 - neurčito 2 288,00 antikvariát účel nájmu aj  opravy a viazanie kníh

4. Obchodná 9 18,00 1.3.2007-neurčito 2 500,00 kancelária
stavebné  úpravy a rekonštr. na náklady nájomcu do vlastníctva 
MČ - rozhodnutie o zmene účelu využ. bytu na NP

5. Obchodná 10 133,20 1.8.2006-30.6.2016 4 271,00
výst-pred. sieň 
int. vybav.,gastro

súhlas MČ s vykonaním drobných stav. úprav na nákl. nájomcu 
bez nároku na náhradu, NP nie sú sprevádzkované

6. Obchodná 10 71,92 1.8.2006 - neurčito 1 000,00keramický ateliér
povinnosť do 6 mesiacov od podpisu zml. predložiť rozh.o zmene 
účelu na ateliér (náj. 800 Sk/mesiac do 31.1.07) - nebolo vydané

7. Obchodná 25 23,15 1.10.1994 - neurčito 250,00 fotograf. ateliér nevydané rozh.o zmene účelu,  neulož. povinnosť ho predložiť
8. Štefánikova 37 13,15 1.7.1999 - neurčito 2 810,00 kancelária
9. Špitálska 31 39,50 1.10.2002 - neurčito 4 530,00predajňa novín uznes.č.729/1998 schvál. odpredaj domu (nezrealiz.-súdny spor) 
10. Ul. 29.augusta 15 22,77 17.2.1992 - neurčito 352,00 kult.spol.činnosť platby v zmluve v Kčs
11. Ventúrska 9 53,40 27.9.1999 - neurčito 6 500,00 exkluzívny butik
12. Vysoká 10 51,82 1.12.1992 - neurčito 402,00 polygaf. práce poskytovanie služieb obyvateľstvu, platby v zmluve v Kčs

13. Heydukova 25 202,77 15.2.2006 - neurčito 2 000,00
zázemie pre 
prevádzkovanie 
TV vysielania

pohľadávka prenajímateľa z titulu nájomného za NP a za TV a 
vysielaciu tech. (zmluva o nájme TV a vysiel. tech.) započítavaná 
s pohľadávkou nájomcu z titulu výroby a odvysielania TV relácií 
(zmluva o vzáj. vzťahoch)

658,51 12.3.1996 - neurčito 2 458,00

125,61
od 1.10.2004 rozšírené 
NP dodatkom zml.

4 645,00

15. Krížna 7 - 9 183,06 1.5.2007 - neurčito 1 800,00 lekáreň
16. Obchodná 23 18,14 23.10.2000 - neurčito 4 910,00

17. Malý trh 2 30,80 19.12.2002 - neurčito 930,00 ateliér
17.6.2008 právopl. rozhodnutie - povolené užívať NP ako ateliér  
4.11.2008 - zmluva o prevode vlastníctva 

výroba a predaj pekárenských výrobkov

predajňa obuviNám. SNP 1614.
tech. zhodnotenie NP nájomcom - nájomné 50 % do IV.Q 2010 a 
IV. Q 2013 (za rozšírené NP) - do započítania vynaložených nákl. 
odsúhlas. MČ, predajňa, kancelárie, sklady - rôzne sadzby 
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18. Ul. 29.augusta 28 41,63 1.9.2007 - neurčito 2 273,00

19. Vazovova 7 25,89 16.3.1999- neurčito 1 936,00
predajňa a dielňa 
- výroba kľúčov

v r. 1994 Zmluva o uzatv. bud. zmluvy o nájme NP vzniknutých  
prestavbou práčovne - po vydaní kolaud. rozh.o povolení zmeny

20. Špitálska 29 30,00 9.6.1994 - neurčito 4 102,00predajňa potravín
 v r.2002 výpoveď (nedopl.), pôv. zml. obnovená bez zmeny na 
zákl. poradnej komisie starostu

21. Špitálska 29 107,25 20.5.1994 - neurčito 100,00 rozš. výr .priest. príručné sklady, NP sú prepojené s NP na Špitálskej 31(pizzeria)

22. Špitálska 31 151,00
15.1.1993, nová zml. 
1.10.2004 - neurčito 3 174,00 pizzeria

reštaur. časť a sklady, kuchyňa, soc. zariadenia - rôzne sadzby 
nájomného

23. Špitálska 16-18 83,7518.12.1996-17.12.2011 1 656,00 chem. čistiareň
pôv. zml. na neurčito, vykonané stav. úpravy- tech. zhodnot. NP- 
od r. 1999 zml. do 17.12.2006 - 50% zľava na nájomnom - po 
17.12. 2006 (úplne započítané vynalož. nákl.) sa prenajímateľ 
stáva vl. zhodnot. veci, dodatkom predĺžená NZ do r. 2011

24. Vazovova 4 34,75 2.4.2002-31.12.2006 1 500,00stom. ambulanciadoba platnosti zml. ukončená pred 2 rokmi

25. Dunajská 2 2168,15
9.10.1997, nová zml. 
18.11.2004 - neurčito 2 306,00predajňa potravín

techn. zhodnotenie NP nájomcom - 50% zľava na nájomnom do 
započítania vynalož. nákl.odsúhlas. MČ-sleduje odd. ek. zml. vzť.

26. Kozia 19 18,40 1.7.1991 - neurčito 350,00výr. byt.doplnkov
zml. uzavretá Bytovým podn. I, platby v Kčs, dolož. nová NZ z r. 
2006 podpís. len MČ a list aby sa dostavil nájomca k jej podpisu 

27. Ul. 29.augusta 34 86,00
1.7.1987-HZ -zmena na 
zmluvu o nájme                      

1.8.1991 - neurčito
463,00kancelárie, sklady

zml. uzatv. Byt. podn.I., platby v Kčs, neexist. nájomca,výpoveď, 
od 1.6.1995 bezpr.obsadený

Ventúrska 2 78,45 gastron. služby

Nedbalova 19 71,92 kancelárie

28.

predaj dekoratívnych  kvetináčov

1.1.1991 - neurčito 1 330,00

zml. uzavretáByt. podnikom I, platby v Kčs, od 18.5.1994 zml. o 
postúpení výkonu funkcie-oprávnení a povinn.prenajímateľa 
bytov a NP, 28.5.2002 uzatv. Dohoda o čiast. ukončení zml. o 
post. výkonu funkcie a vysporiad. práv a povinn. zml. strán - nie 
je oprávnenie dávať do prenájmu NP, režim fin. vzť. sa nemení až 
do ukončenia zml. vzťahov s tretími osobami  - Ventúrska - NZ 
do 28.2.2012, Nedbalova - NZ do 25.4.2012
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