
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava,  december 2012 
 

  
 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady                   dňa      04.12.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                          dňa      11.12.2012 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom nebytového priestoru na Kollárovom nám. č. 20 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 
___________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladate ľ:             Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová   
starostka mestskej časti   

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh   
 

Zodpovedný:                 Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného  

 - v materiáli 

        
Spracovate ľ:              Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu  
majetkového 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívna kópia z mapy 
- výpis z obchodného registra 
- žiadosť spoločnosti DVP 

FINANCE GROUP s.r.o. 
 
  
 
 
 
 



    N á v r h   u z n e s e n i a  
 
 
Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
A)   s c h v a ľ u j e  
 

1. vyrovnanie dlhu na nájomnom a službách s nájmom spojených vo výške 19 382,54 Eur 
(na základe zmluvy o postúpení pohľadávky) po predchádzajúcom nájomcovi 
nebytového priestoru č. 1-3 o  výmere  149,19 m2,  nachádzajúceho sa na prízemí 
bytového domu  na ulici Živnostenká 2,4, Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave, vchod 
Kollárovo nám. č. 20, súpisné číslo 2950, k.ú. Staré Mesto, a to spoločnosťou:   

a. DVP  FINANCE  GROUP  s.r.o.,   
b. so sídlom:  Záhorácka 54,  901 01 Malacky  
c. IČO: 46 420 762 

 
2. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa,  nájom  
nebytového priestoru č. 1-3 o  výmere  149,19 m2,  nachádzajúci  sa na prízemí 
bytového domu  na ulici Živnostenká 2,4, Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave, vchod 
Kollárovo nám. č. 20, súpisné číslo 2950, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5991, na parcele č. 8286 a pozemok pod 
stavbou parc. č. 8286, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1233 m2,  

      pre spoločnosť:   DVP  FINANCE  GROUP s.r.o.,  so  sídlom:  Záhorácka  54, 901 01    
            Malacky, IČO: 46 420 76 

 
3. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 

 
    a)  Výška nájmu:  zachovaná pôvodná výška nájomného  po  predchádzajúcom  nájomcovi  
                                 t.j. 81,36 Eur/m2/rok 
    b)  Doba nájmu:  neurčitá 
    c)  Účel nájmu:  obchodné priestory 
    d)  Spoločnosť DVP FINANCE GROUP s.r.o. berie  na vedomie,  že nebytový  priestor nie 
         je vyprataný,  a  mestskou  časťou  bude  spoločnosť  splnomocnená  na  podanie žaloby  
         o vypratanie a to vo vlastnom mene  spoločnosti, na  vlastnú  zodpovednosť  spoločnosti 
         a na vlastné náklady spoločnosti. 

  e)  Obchodná  spoločnosť  sa   v  nájomnej  zmluve  zaviaže,   že   si  bude  počas  priebehu 
       súdneho  konania  o   vypratanie   riadne   plniť   povinnosti   vyplývajúce   z   nájomnej 
       zmluvy, no  najmä  riadne   uhrádzať   nájomné  a  úhrady za služby spojené s užívaním  
       nebytového priestoru. 
f) Budúci nájomca zároveň v nájomnej zmluve berie na vedomie, že nebytový priestor nie 
      je  v stave  spôsobilom na dohovorené užívanie v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 116/1990 
     Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, vzhľadom k tomu, že nebytový priestor  
     nie   je  vyprataný  predchádzajúcim  nájomcom.  S   uvedenou  skutočnosťou   nájomca 
     súhlasí a zároveň  má  za  to,  že   uvedená  skutočnosť  nie je  dôvodom  na  odstúpenie  
     od zmluvy, výpoveď alebo iné ukončenie od zmluvy.  
g)  V prípade,  že  nájomcovi  počas  doby,  kedy  nemôže  riadne  užívať  priestor  vznikne 



škoda (skutočná škoda, ušlý zisk) túto sa zaväzuje znášať na svoju ťarchu. Rovnako 
nájomca berie na vedomie, že nie je oprávnený domáhať sa vrátenia úhrad za nájom 
a úhrad za služby spojené s užívaním nebytového priestoru, alebo iných finančných 
nárokov titulom bezdôvodného obohatenia v zmysle predmetných ustanovení 
Občianskeho zákonníka.   

 
 
     

 
B) k o n š t a t u j e, 

 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť DVP FINANCE GROUP s.r.o. uhradí na 
základe zmluvy o postúpení pohľadávky okamžite celý dlh  na nájomnom a službách 
s nájmom spojených za predmetný nebytový priestor po predchádzajúcom nájomcovi a 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako prenajímateľ nemusí dlžnú sumu vymáhať od 
bývalého nájomcu súdnou cestou. Spoločnosť DVP FINANCE GROUP s.r.o. bude 
uhrádzať nájomné v rovnakej výške ako predchádzajúci nájomca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D  ô v o d  o  v  á      s  p  r  á  v a 

 
    Predmetom prenájmu je nebytový priestor č. 1-3 o výmere 149,19 m2 nachádzajúci sa na 
prízemí bytového domu na ulici Živnostenká 2,4, Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave, vchod 
Kollárovo nám. č. 20, súpisné číslo 2950, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5991, postavený na pozemku parcela č. 8286. 
   Nájom predmetného nebytového priestoru sa predkladá na schválenie v súlade s ustanovením 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
   Predmetný nebytový priestor užíva/l v súlade s nájomnou zmluvou nájomca: Jozef Haraslín – 
HANEX, so sídlom: Kollárovo nám. 20, 811 06 Bratislava, a to nepretržite odo dňa 2.10.1992. 
Nájomca mal stanovený nájom vo výške 81,36 Eur/m2/rok, t.j. 12 138,20 Eur/ročne. 
 
   Mestská časť Bratislava-Staré Mesto doručila nájomcovi dňa 23.8.2012 písomnú výpoveď 
z nájmu nebytového priestoru z dôvodu omeškania nájomcu o viac ako mesiac s platením 
úhrady za nájom alebo úhrad za služby s nájmom spojené. Výpovedná lehota uplynula dňa 
30.9.2012. Nájomca predmetný nebytový priestor prenajímateľovi do dnešného dňa 
dobrovoľne neodovzdal a naďalej ho neoprávnene užíva.  
    
   Mestská časť Bratislava-Staré Mesto eviduje voči nájomcovi – p. Jozefovi Haraslínovi 
celkový dlh na nájomnom a službách s nájmom spojených ku dňu 31.10.2012 vo výške 
19 382,54 Eur.  
 
    O prenájom nebytového priestoru požiadala dňa 31.10.2012 spoločnosť DVP  FINANCE  
GROUP s.r.o.,  so  sídlom:  Záhorácka  54, 901 01 Malacky,  IČO: 46 420 76. Vo svojej 
písomnej žiadosti sa zaviazala mestskej časti vyrovnať a uhradiť dlh za predchádzajúceho 
nájomcu v plnej výške. Vyjadrila záujem pokračovať v nájme predmetného nebytového 
priestoru a riadne a včas si plniť všetky povinnosti vyplyvajúce z nájomného vzťahu.  
    
Nájom predmetného nebytového priestoru odporúčame schváliť ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodov nasledovných: 

a) okamžitá úhrada dlhu na nájomnom a službách s nájmom spojených po predchádzajúcom  
nájomcovi, tj. úhrada sumy vo výške 19 382,54 Eur; 

b) prenajímateľ nemusí vymáhať uvedený dlh súdnou cestou;  
   c)   spoločnosť DVP FINANCE GROUP s.r.o. berie  na vedomie,  že  nebytový  priestor  nie 

       je vyprataný,  a  mestskou  časťou  bude  spoločnosť  splnomocnená  na   podanie žaloby  
       o vypratanie a to vo vlastnom mene  spoločnosti, na  vlastnú  zodpovednosť  spoločnosti 
       a na vlastné náklady spoločnosti; 

   d)  obchodná  spoločnosť  sa   v   nájomnej  zmluve  zaviaže,   že si  bude aj počas  priebehu 
    súdneho  konania  o   vypratanie   riadne   plniť   povinnosti   vyplývajúce    z   nájomnej 
    zmluvy, no  najmä  riadne   uhrádzať   nájomné  a  úhrady za služby spojené  s užívaním  
    nebytového priestor, teda prenajímateľ nemá v tomto období finančnú stratu; 

e)  daný spôsob umožňuje mestskej  časti  predísť a  zabrániť časovým prieťahom v súdnom 
     konaní pri vymáhaní svojich práv. 
 

 



    Z dôvodov dlhodobých časových prieťahov v súdnom konaní vo veci podania žaloby na 
vypratanie nebytového priestoru či v súdnom konaní pri vymáhaní pohľadávky doporučujeme 
schváliť  nájom predmetného nebytového priestoru ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



DVP FINANCE GROUP s. r. o., Záhorácká 54 Malacky 901 Ol, IČO: 46420762 

Vážený pán Jaška, 

Mestská časť Bratislava - Staré mesto 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 
odd. majetkové a investičné 
ved.odd. Štefan Jaška 

V Braiislave 18. 10.2012. 

týmto Vás žiadame o prenájom nebytových priestorov na Ventúrskej ul. Č. 2. a Kollárovom 
nám. Č. 20. Podľa našich informácií na obidvoch priestoroch viaznu dlhy predošlých nájomcova to 
na Ventúrskej ul. vo výške 1O.387,-EUR ana Kollárovom nám. vo výške 18.365,-EUR. Sme 
pripravení tieto dlhy, celkovo 28.752,-EUR vyrovnať, pokračovať v nájme a riadne uhrádzať nájmy 
mestskej časti, pokiaľ nám MČ umožní prenájom predmetných priestorov na dobu určitú v trvaní 
miri. 5 rokov. 

Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme. 

S pozdravom 

Peter Hallon 
Konateľ 

(0904 552 149) 



Výpis z obchodného registra SR stránka 1 z 2 

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OBCHODNÝ REGISTER 
NA INTERNETE 

Slovensky_l_English 

Mk:rOSOIt' 
.:pľIr~ 

M" 
I ~ ... ~. 

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony l 

Oddiel: Sro 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti: 

Spoločníci: 

Výška vkladu každého 
spoločníka: 

Štatutárny orgán: 

DVP FINANCE GROUP s. r. o. 

Záhorácka 54 
Malacky 901 01 

46420762 

03.11.2011 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod) 

Vložka číslo: 76861/B 

(od: 03.11.2011) 

(od: 03.11.2011) 

(od: 03.11.2011) 

(od: 03.11.2011) 

(od: 03.11.2011) 

(od: 03.11.2011) 

sprostredkovateľská činnosťv oblasti obchodu (od: 03.11.2011) 

uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 03.11.2011) 

reklamné a marketíngové služby (od: 03.11.2011) 

činnosť podnikateľských, ekonomických a organizačných (od: 03.11.2011) 
poradcov 

správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných (od: 03.11.2011) 
živností 

dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od: 03.11.2011) 

inžinierska činnosť (od: 03.11.2011) 

prenájom motorových vozidiel a hnuteľnýh vecí (od: 03.11.2011) 

cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 (od: 03.11.2011) 
miest na sedenie 

sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (od: 03.11.2011) 
(realitná činnosť) 

poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov (od: 03.11.2011) 
získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky 
majetkových hodnôt 

sprostredkovanie pOSkytovania úverov alebo pôžičiek z (od: 03.11.2011) 
peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez 
verejnej ponuky majetkových hodnôt 

Peter Hallon 
Slovenská 5252/1 A 
Malacky 901 01 

Ing. Martin Sedláček 
Ľudovíta Fullu 1641/6 
Malacky 901 01 

Peter Hallon 
Vklad: 2500 EUR Splatené: 2 500 EUR 

Ing. Martin Sedláček 
Vklad: 2 500 EUR Splatené: 2500 EUR 

konatelia 

(od: 03.11.2011) 

(od: 14.06.2012) 

(od: 14.06.2012) 

(od: 14.06.2012) 

(od: 14.06.2012) 

http://www.orsr.sklvypis.asp?ID=2l9822&SID=2&P=0 7. ll. 2012 



Výpis z obchodného registra SR 

Konanie menom 
spoločnosti: 

Základné imanie: 

Ďalšie právne 
skutočnosti: 

Dátum aktualizácie 
údajov: 

Dátum výpisu: 

Peter Hallon 
Slovenská 5252/1A 
Malacky 901 01 
Vznik funkcie: 03.11.2011 

Ing. Martin Sedláček 
Ľudovíta Fullu 1641/6 
Malacky 901 01 
Vznik funkcie: 05.06.2012 

Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tak) že 
k vytlačenému alebo napisanému obchodnému menu spoločnosti 
pripojí svoj podpis. 

5000 EUR Rozsah splatenia: 5000 EUR 

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo 
dňa 26.10.2011 podľa ust. § 57, §§ 105·153 Obchodného zákonnika 
Č. 513/1991 Zb. v zneni neskorších predpisov. 

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06.2012. 

06.11.2012 

07.11.2012 

(od: 03.11.2011) 

(od: 14.06.2012) 

(od: 03.11.2011) 

(od: 03.11.2011) 

(od: 03.11.2011) 

(od: 14.06.2012) 

o obchodnom registri SR I Návod na používanie ORI I Naša adresa ~ 
Vyhľadávanie podľa: obchodného mena I identifikačného čísla 

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby 

Stránkové hodiny na registrových súdoch 
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 

http://www.orsr.sklvypis.asp?ID=219822&SID=2&P=0 
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