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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady      dňa 18.9.2012  
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 25.9.2012 
 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom nehnuteľnosti súp. č. 2083, k. ú. Staré Mesto, Prepoštská ul. č.1 v Bratislave 

ako prípad hodný osobitného zreteľa      
______________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
Predkladateľ:             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  
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Dr. Štefan Jaška 
vedúci odd. majetkového a 
investičného 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Dr. Štefan Jaška 
Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu majetkového 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- informatívnu kópiu katastrálnej mapy 
- výpis z obchodného registra žiadateľa 

 
  



N á v r h  u z n e s e n i a  
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A)  s ch v a ľ u j e 
 

1) 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 
nehnuteľnosti Prepoštská ul. č.1 v Bratislave, súp. č. 2083, k. ú. Staré Mesto, vedenom 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 10, na parcele č. 476 a pozemok pod 
stavbou parc. č. 476 zastavané plochy a nádvoria o výmere 201m², pre spoločnosť 
MATH  TRADE s.r.o. so sídlom: 919 04 Lošonec 117, IČO: 46 735 097. 

 
 
2) Nájom nehnuteľnosti sa schvaľuje s týmito podmienkami: 

 
a) nájom priestorov  o výmere 115,99 m² nachádzajúcich sa na  druhom poschodí  

nehnuteľnosti za podmienok: 
1a) výška nájmu: 39,26 Eur/m2/rok 

      2a)  účel nájmu: administratívne a komerčné priestory kategórie A+ 
      3a)  doba nájmu: určitá, na 50 rokov 

4a)  mestská  časť  Bratislava-Staré Mesto  sa  zaväzuje  uzavrieť  zmluvu  o  nájme 
najneskôr  do   30   dní   od   schválenia  a schválenia  tohto  uznesenia    
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
b) nájom nebytových priestorov o výmere 365,01 m2, ktoré v súčasnom období užíva 

v súlade s nájomnou zmluvou č. 53/2006/322 zo dňa 1.12.2006, platnou do 
31.9.2016, spoločnosť Harmónia – Reality s.r.o.  

      Prenajímateľ  – mestská časť Bratislava – Staré  Mesto   sa   zaväzuje   uzavrieť   so  
      spoločnosťou    MATH   TRADE   s.r.o.     „Zmluvu   o budúcej   zmluve“,    ktorej  
      predmetom bude  nasledovné: 

1b)  mestská časť Bratislava-Staré  Mesto  zabezpečí  a  dohliadne,   aby spoločnosť  
       Harmónia-Reality s.r.o. odovzdala nebytové priestory najneskôr v posledný deň  
       platnosti   nájomnej    zmluvy   t.j.   do 31.9.2016,    a   to   aj   prostredníctvom  
       zaslania  písomnej  výzvy   nájomcovi   najmenej   15 dní  pred uplynutím doby 
       nájmu; 
2b)  záväzok   mestskej  časti   uzavrieť  zmluvu   o  nájme   nebytových   priestorov  
        najneskôr  do  30 dní   po  skončení  nájmu  a fyzickom odovzdaní nebytových  
        priestorov   spoločnosťou  Harmónia - Reality  s.r.o.  

                     3b)  predmet zmluvy:  nájom   nebytových   priestorov   spolu  o výmere 365, 01 m2  
                             nachádzajúcich   sa   v  suteréne,  na prízemí  a   na   1. poschodí   v   domovej  
                             nehnuteľnosti na  Prepoštskej ulici č. 1 v Bratislave; 

4b)  výška nájmu: 39,26 Eur/m2/rok 
      5b)  účel nájmu: administratívne a komerčné priestory kategórie A+ 
       

 



c) Spoločnosť MATH TRADE s.r.o.   preinvestuje   v prvých   piatich   rokoch   
trvania  nájmu 454 000,00 Eur ( 800,00 Eur/m² ) do rekonštrukcie nehnuteľnosti, 
v 30-tom roku trvania   nájmu   preinvestuje do čiastočnej rekonštrukcie ďalších 113 
600,00 Eur ( 200,00 Eur/m² ) z dôvodu udržania objektu v stave po prvej 
rekonštrukcii. Nájomník spolu preinvestuje 567 600,00 Eur a ročná inflácia ( podľa 
údajov Štatistického úradu SR ). 

d) všetky stavebné úpravy budú vykonané iba s predchádzajúcim súhlasom 
prenajímateľa. Nehnuteľnosť je národnou kultúrnou pamiatkou. 

e) prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy v prípade ak nájomca poruší 
svoj záväzok preinvestovať dojednanú finančnú čiastku, resp., pokiaľ bude 
v omeškaní s platením nájomného, 

f) nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške rozdielu 
medzi dojednanou sumou investícií a skutočne preinvestovanou sumou, pokiaľ 
nedôjde k preukázateľnému preinvestovaniu dojednanej sumy, 

g) nájomca je povinný najneskôr pri podpise zmluvy o nájme preukázať 
prenajímateľovi celý objem finančných prostriedkov dojednaných v tejto zmluve, 
určených na zabezpečenie rekonštrukcie dojednanej v tejto zmluve a to najmä 
výpisom z bankového účtu, vinkuláciou peňažných prostriedkov a pod..     

 
      

B) k o n š ta t u j e, 
 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že spoločnosť MATH  TRADE s.r.o. Lošonec 117, 
ktorá požiadala o prenájom nehnuteľnosti v správe mestskej časti sa zmluvne zaväzuje 
preinvestovať vlastné finančné prostriedky na rekonštrukciu nehnuteľnosti, ktorá je 
v havarijnom stave, v celkovej výške investícií 567 600,00 Eur + medziročná inflácia 
stanovená Štatistickým úradom SR. 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto nemá finančné prostriedky na rekonštrukciu tejto 
nehnuteľnosti, ktorá je dlhodobo nevyužívaná pre plnenie funkcií mestskej časti. Potreba 
rekonštruovať budovu je vzhľadom na technicko-stavebný stav budovy akútna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D ô v o do v á   s p r á v a 
 
 

       Vlastníkom nehnuteľnosti, súp. č. 2083  postavenej na pozemku parc.č. 476, k.ú. Staré 
Mesto nachádzajúcej sa na Prepoštskej ul. č.1 v Bratislave, je hl. mesto Slovenskej republiky 
Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Nehnuteľnosť má viac ako 220 rokov a podľa znaleckého posudku ( č. 14/2012 od Ing. 
Milana Bednárika ) je v stave 71,84 % opotrebenia. Zo znaleckých posudkov vyplývajú najmä 
tieto zistenia potvrdzujúce havarijný stav budovy: 
- narušená statika budovy spôsobená permanentne zatekajúcou vodou v suteréne budovy, 
- popraskané a narušené sú steny v nadzemných podlažiach budovy ( statický posudok od 

Ing. Vladimíra Kohúta z roku 2006), 
- poškodená a opotrebovaná je fasáda budovy, 
- všetky inžinierske siete vyžadujú modernizáciu, 
- stav jednotlivých miestností v budove zodpovedá účelu doterajšieho čiastočného 

využívania, t.j. skladové priestory reštaurácie, čiastočne kancelárske priestory. 
 
         Súčasné využitie priestorov nie je hodné významu a umiestneniu budovy v historickom 
centre Bratislavy-Staré Mesto.  
 
        Časť priestorov je od roku 2003 v nájme spoločnosti Harmónia-Reality s.r.o. Bratislava, 
ktorá prevádzkuje v budove Zichyho paláca a časti budovy na Prepoštskej 1 reštauráciu. Na 
prízemí predmetnej domovej nehnuteľnosti sa nachádza kuchyňa reštaurácie a čiastočne sa 
prízemie spolu so suterénom využíva pre skladové účely spoločnosti. Prvé podlažie sú 
kancelárske priestory, skladové priestory a šatne zamestnancov a učňov pri praktickom 
vyučovaní. Druhé podlažie je dlhodobo nevyužívané a nie je predmetom doterajšieho nájmu. 
V minulosti slúžili tieto priestory ako „služobný byt“ správcu budovy. 
Nájomné plnenie je nízke ( 39,26 Eur/m2/rok), čo vyplýva z účelu využívania a je spriemerované 
v cene za prenájom priestorov reštaurácie. 
 
         Za posledných 20 rokov na budove neboli preinvestované žiadne finančné prostriedky na 
záchranu a modernizáciu budovy, okrem zabezpečovania havarijných stavov. Uvedená skutočnosť 
sa významne podpísala pod terajší nevyhovujúci stav budovy.  
Čiastočne upravené boli súčasným nájomníkom najmä skladové priestory, aby ich bolo možné 
vôbec využívať.  
 
       Všeobecná hodnota nehnuteľnosti pri použití metódy polohovej diferenciácie a kombinovanej 
metódy je podľa znaleckého posudku  č.14/2012 zo dňa 20.2.2012 stanovená na 582 000,00 Eur. 
 
         Finančná a majetková komisia návrh prerokovala dňa 13.9.2012 a odporúča Miestnej rade 
a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto návrh schváliť.  
 
  
Pri nájme majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, rozhoduje miestne zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (§ 9a  ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí). 
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