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N á v r h    u z n e s e n i a 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 A.  z r u š u j e 

 
časť B uznesenia Miestneho zastuputeľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto                  
č. 46/2007 z 29. mája 2007, ktorým bola schválená Smernica o  podmienkach prenájmu 
majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme k 30. aprílu 2010, 

 
B.  s c h v a ľ u j e 
 

Smernicu o  podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku mestskej časti                
Bratislava-Staré Mesto a nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme s účinnosťou od                     
1. mája 2010. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo dňa                                
29. mája 2007 uznesením č. 46/2007 Smernicu o  podmienkach prenájmu majetku mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a 
postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme (ďalej len „smernica“). Smernica nadobudla účinnosť       
1. júna 2007. 
 

Dňa 1. júla 2009 nadobudol účinnosť  zákon č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 9a ods. 9 ustanovuje, že  ustanovenia zákona, 
upravujúce prevod vlastníctva majetku obce, je obec povinná primerane uplatniť aj pri 
prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na 
tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné 
nehnuteľnosti, okrem 
a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur, 
b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v 
kalendárnom mesiaci, 
c) prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou prítomných poslancov. 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) na túto novú legislatívnu 
úpravu reagovala schválením nových interných predpisov mestskej časti majetkovej povahy 
(Pravidlá nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti a s nehnuteľným majetkom 
zvereným do správy mestskej časti, Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti a 
s majetkom zvereným do správy mestskej časti, Smernica mestskej časti, ktorou sa ustanovujú 
pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží).  

 
Vzhľadom na skutočnosť, že vyššie uvedené interné predpisy majetkovej povahy 

obsahujú úpravu nájomných vzťahov len rámcovo, predkladateľ si osvojil návrh na zachovanie aj 
podrobnejšej normatívnej úpravy podmienok prenájmu a postupu pri uzatváraní zmlúv o nájme. 
Túto funkciu dosiaľ plnila smernica. Vzhľadom na vyššie uvedené legislatívne zmeny však 
predkladateľ navrhuje schváliť nové znenie smernice, ktoré tieto legislatívne zmeny zohľadňuje. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
S M E R N I C A 

o  podmienkach prenájmu  nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme 
                                           
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 9 ods. 1 písm. c)  
zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 
s c h v a ľ u j e 

 
túto Smernicu o  podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku mestskej časti               
Bratislava-Staré Mesto a nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti      
Bratislava-Staré Mesto a postupe pri uzatváraní  zmlúv o nájme (ďalej len „smernica“).  
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Táto smernica ustanovuje záväzný postup a podmienky pri uzatváraní zmlúv o nájme 

nebytových priestorov,  pozemkov a plôch na bytových domoch a iných stavbách vhodných 
na umiestnenie reklamných pútačov (ďalej len „plochy na reklamné účely“), ktoré sú  vo 
vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) alebo ktoré sú 
v zmysle Štatútu havného mesta SR Bratislavy zverené do správy mestskej časti.  

 
(2) Pri uzatváraní zmlúv o nájme nebytových priestorov, zmlúv o nájme pozemku alebo zmlúv 

o nájme plochy na reklamné účely, postupuje  mestská časť podľa zákona    č.  138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ostatných súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

 
Čl. II. 

Vymedzenie pojmov 
 
(1) Nebytovým priestorom sa na účely tejto smernice rozumie miestnosť alebo súbor miestností, 

ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie. 
Nebytovými priestormi nie sú príslušenstvo bytu ani spoločné priestory domu. 

 
(2) Krátkodobým nájmom sa na účely tejto smernice rozumie nájom, pri ktorom nájomca 

neužíva predmet nájmu sústavne, ale len  na určitý čas počas dňa, napr. jednu alebo viac 
hodín v určené dni počas týždňa.  

 
(3) Pozemkom sa na účely tejto smernice rozumie časť zemského povrchu oddelená od 

susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného 
územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou 
druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku. 

 
 
 



 
 
(4) Obchodnou verejnou súťažou sa na účely tejto smernice rozumie postup mestskej časti pri 

výbere záujemcu o uzatvorenie zmluvy,  ktorý sa riadi ustanoveniami § 281 a nasl. zákona     
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a  Smernicou mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní  obchodných 
verejných súťaží. 

 
(5) Mimoriadnou situáciou sa na účely tejto smernice rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie 

pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je 
vyhlásená podľa zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov. 

 
Čl. III. 

Uzatvorenie zmluvy o nájme 
 
(1) O uzatvorení zmluvy o nájme nehnuteľného majetku rozhoduje starosta mestskej časti na 

základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže a odporúčajúceho stanoviska  komisie 
nakladania s majetkom a finančnej komisie.  

 
(2) Návrh  zmluvy o nájme predkladá budúcemu nájomcovi mestská časť. Navrhnuté zmluvné 

podmienky musia byť v súlade so súťažnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže,  
všeobecne záväznými právnymi predpismi, Pravidlami nakladania  s nehnuteľným 
majetkom mestskej časti  a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti 
(ďalej len „pravidlá nakladania s majetkom”), Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej 
časti a s majetkom zvereným do správy mestskej časti (ďalej len „zásady hospodárenia“)  a 
s touto smernicou.  
 

(3) Návrh zmluvy a zmluvné podmienky je možné upraviť na základe pripomienok budúceho 
nájomcu, avšak len v rozsahu, ktorý je v súlade s touto smernicou, pravidlami nakladania 
s majetkom, zásadami hospodárenia a nie je v rozpore so záujmami mestskej časti.  

 
(4) Súčasťou každej zmluvy o nájme bude ustanovenie, podľa ktorého je prenajímateľ 

oprávnený navrhnúť zvýšenie ceny nájmu minimálne o mieru ročnej inflácie vyhlasovanej 
Štatistickým úradom SR, pod sankciou možnosti ukončenia zmluvného vzťahu.  

 
Čl. IV. 

Osobitné podmienky  nájmu nebytových priestorov 
pri rekonštrukcii vykonanej nájomcom 

 
(1) V prípade, že prenajímané nebytové priestory nie sú užívania schopné, môže sa mestská časť 

( ďalej ako „prenajímateľ“ ) a budúci nájomca ( ďalej ako „nájomca“ ) dohodnúť na tom, že 
nájomca vykoná stavebné úpravy nebytových priestorov za účelom ich prispôsobenia svojim  
potrebám a účelu, ktorému majú slúžiť. Vzhľadom k tomu, že niektoré zo stavebných úprav 
a udržiavacích prác môžu mať charakter trvalého technického zhodnotenia nebytových 
priestorov, prenajímateľ a nájomca sú povinní v nájomnej zmluve  dojednať nižšie uvedené 
podmienky ich realizácie.  



(2) Počas vykonávania stavebných úprav a udržiavacích prác, najdlhšie však po dobu 9 mesiacov 
odo dňa vzniku nájmu,  bude nájomca platiť zvýhodnené nájomné, ktorého výška sa určí tak, 
aby výnos z takto získaného nájomného pokrýval minimálne náklady, ktoré mestská časť 
znáša podľa zmluvy o výkone správy,  resp. zmluvy o spoločenstve. 

 
(3) Prenajímateľ a nájomca sa môžu dohodnúť aj na tom, že rozdiel medzi sumou zvýhodneného 

nájomného a sumou riadneho dohodnutého nájomného bude predstavovať paušálnu náhradu 
investovaných nákladov, s podmienkou, že nájomca nebude po skončení nájmu žiadnu ďalšiu 
náhradu uplatňovať. 

 
(4) Nájomca je povinný vykonať stavebné úpravy a udržiavacie práce nebytového priestoru na 

vlastné náklady bez nároku na ich bezprostrednú náhradu od prenajímateľa. Prenajímateľ sa 
zaviaže nahradiť nájomcovi vynaložené náklady a to vo výške odsúhlasenej oboma stranami 
podľa nižšie uvedených zásad.  

 
(5) Prenajímateľ sa zaviaže poskytnúť nájomcovi náhradu vynaložených nákladov vo forme 

zľavy z dohodnutej ceny nájmu a to vo výške maximálne  50 %. Táto  zľava bude 
poskytovaná v rámci dohodnutých platieb nájomného tak, že nájomca bude počas 
dohodnutého obdobia platiť nájomné znížené o sumu poskytnutej zľavy. Zľava z ceny nájmu 
bude poskytovaná do času, kým nedôjde k úplnému započítaniu odsúhlasených nákladov 
a sumy poskytnutých zliav. Poskytnutá zľava z nájomného sa považuje za náhradu investícií 
vynaložených nájomcom, o ktoré sa zhodnotil prenajatý nebytový priestor.  

 
Nájomca je povinný pred započatím stavebných úprav predložiť prenajímateľovi rozpis 
plánovaných stavebných úprav a udržiavacích prác a  návrh rozpočtu za účelom odsúhlasenia 
rozsahu stavebných úprav a určenia predbežnej výšky nákladov, ktoré bude znášať 
prenajímateľ. 

 
Pri určovaní výšky nákladov, ktoré bude znášať prenajímateľ  sa postupuje  podľa 
nasledovných zásad :  

a)  nájomca bude v plnej výške znášať náklady tých stavebných úprav, ktorými stavebne 
prispôsobí inak riadne užívania schopnú časť nebytového priestoru výlučne svojim  
potrebám, nájomca sa súčasne zaviaže, že nebude od prenajímateľa  náhradu takto 
vynaložených nákladov požadovať, 

b)  prenajímateľ nahradí nájomcovi  náklady tých stavebných úprav a udržiavacích prác, 
ktoré nespadajú pod režim podľa písmena a) a ktoré budú mať charakter  trvalého 
technického zhodnotenia nebytového priestoru. Prenajímateľ sa zaväzuje nahradiť  tie 
náklady, ktoré je s ohľadom  na súčasnú cenovú úroveň použitých stavebných materiálov, 
stavebných prác a inštalovaných technických zariadení možné považovať za štandardné. 
Náklady prevyšujúce takto určenú sumu budú strany považovať za náklady 
nadštandardné, ktoré prenajímateľ  nájomcovi nenahradí. Nájomca sa súčasne zaväzuje, 
že nebude od prenajímateľa  náhradu dohodnutých nadštandardných nákladov požadovať.  

 
Nájomca je oprávnený začať vykonávať stavebné úpravy až po uzatvorení vyššie 
uvedenej dohody. Počas realizácie stavebných úprav je nájomca povinný prenajímateľa 
priebežne informovať o ich priebehu a  umožniť mu za týmto účelom vykonať kontrolu. 
Nájomca sa rovnako zaväzuje prizvať zástupcov prenajímateľa na odovzdanie  
a prevzatie prác.  



 
 
 
(6) V prípade, že stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajú stavebnému povoleniu nájomca 

sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po odovzdaní a prevzatí prác podať návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného 
odkladu predložiť prenajímateľovi po kolaudácii právoplatné kolaudačné rozhodnutie 
stavebného úradu. 

 
(7) Nájomca sa zaväzuje po skončení stavebných úprav predložiť prenajímateľovi  súpis 

vykonaných prác, dodávateľské  faktúry ako aj doklady o ich zaplatení, za účelom 
odsúhlasenia konečnej a záväznej výšky nákladov, ktoré budú zo strany prenajímateľa 
nahradené vo forme zľavy z ceny nájmu. Nájomca je povinný strpieť obhliadku nebytových 
priestorov za účelom odsúhlasenia vykonaných investičných prác.  

 
(8) V prípade, že nájomný vzťah skončí, skôr ako dôjde k úplnému započítaniu odsúhlasenej 

sumy nákladov, zaväzuje sa prenajímateľ zaplatiť nájomcovi rozdiel medzi dohodnutou 
výškou nákladov a sumou poskytnutej náhrady nákladov vo forme zľavy z ceny nájmu. 
Uvedené neplatí, ak sa nájomca s prenajímateľom o náhrade nákladov dohodli inak. 
V prípade, že v dôsledku ukončenia súdneho sporu dôjde k zmene vlastníctva predmetu 
nájmu zaväzuje sa nájomca vysporiadať výšku vložených investícií s novým vlastníkom. 

 
(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa použijú primerane aj v prípade už jestvujúcich nájomných 

vzťahov. 
 
(10) V  odôvodnených  prípadoch  môže  starosta  mestskej  časti  rozhodnúť  o predĺžení   doby     
        platenia zvýhodneného nájomného podľa odseku 2. 
 
(11) Ustanovenia  tohto  článku  smernice  sa použijú, ak súťažné podmienky obchodnej verejnej  
        súťaže neurčia inak.  
 

Čl. V. 
Osobitné podmienky  nájmu nebytových priestorov - 

ochranných stavieb CO 
  
(1) Mestská časť môže za nižšie uvedených  podmienok prenechať do nájmu stavbu účelovo 

určenú ako ochranná stavba CO ( kryt CO ). 
 
(2) Nájomca je povinný v prípade vzniku mimoriadnej situácie bez zbytočného odkladu 

sprístupniť a uviesť nebytový priestor do takého stavu, aby tento mohol slúžiť na účely 
príjmu ukrývaných civilných osôb. Za týmto účelom je až do odvolania povinný strpieť 
obmedzenie výkonu práv nájomcu vyplývajúcich z uzatvorenej  nájomnej zmluvy.  

 
(3) Nájomca je povinný strpieť výkon kontroly funkčnosti a vybavenia CO úkrytu poverenými 

zamestnancami prenajímateľa, osobami poverenými  Štábom CO hl. mesta SR Bratislavy, 
ako aj zamestnancami úradu poverených výkonom údržby úkrytového fondu.   

 



(4) V prípade zistenia, že stavebné alebo iné úpravy vykonané nájomcom ohrozujú možnosť 
využitia nebytových priestorov na účely krytu CO, je nájomca povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 30 dní od doručenia písomného upozornenia zjednať nápravu. 
Nájomca nesmie bez vedomia prenajímateľa vymeniť zámky na ktorýchkoľvek dverách  
umožňujúcich prístup do krytu CO. V prípade porušenia týchto povinností je prenajímateľ 
oprávnený od takejto zmluvy odstúpiť a nájomca je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu      
330,-EUR. 

 
(5) Nájomca vezme na vedomie, že za účelom zabezpečenia pohotovosti v stave núdze budú 

kľúče od všetkých prístupových dverí k dispozícii prenajímateľovi a Štábu CO hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

 
Čl. VI. 

Osobitné podmienky  krátkodobého  
nájmu nebytových priestorov a pozemkov 

 
(1) Riaditeľ základnej školy je oprávnený uzatvoriť zmluvu o krátkodobom prenájme 

nebytových priestorov a pozemkov (napr. školský dvor),  nachádzajúcich sa v areáli 
základnej školy tak, aby tieto boli čo najefektívnejšie využité a rozhodnúť o cene nájmu 
samostatne. Celková dĺžka krátkodobého nájmu však nesmie presiahnuť jeden rok.  

 
(2) Príjmy z krátkodobého nájmu sú príjmami základnej školy, pričom o ich použití rozhoduje 

riaditeľ školy.  
 
(3) Riaditeľ základnej školy je pri uzatváraní zmlúv o krátkodobom prenájme nebytových 

priestorov a  pozemkov povinný postupovať v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
Čl. VII. 

Osobitné podmienky  nájmu plôch na reklamné účely 
 
(1) Za účelom efektívneho využitia majetku poskytuje mestská časť do nájmu aj časti pozemkov 

a plochy  vhodné na umiestnenie reklamných pútačov  (napr. oplotenia a steny bytových 
domov)  za nižšie uvedených podmienok. 

 
(2) Doba nájmu bude stanovená na  3 roky. 
  
(3) Po skončení nájmu je nájomca povinný uviesť na vlastné náklady predmet nájmu do 

pôvodného stavu. Nájomca je za týmto účelom povinný najneskôr do 14 dní po skončení 
nájmu odstrániť reklamné zariadenia, ako aj všetky súčasti potrebné k ich upevneniu. 
V prípade, že nájomca si nesplní vyššie uvedené povinnosti, zmluvné strany sa dohodli, že 
prenajímateľ je oprávnený odstrániť konštrukcie reklamných zariadení z predmetu nájmu 
sám a na náklady a riziko nájomcu, pričom nájomca je v tomto prípade povinný zaplatiť 
prenajímateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu v sume 1.000,-EUR. 

 
(4) Ustanovenia  tohto  článku  smernice  sa použijú, ak súťažné podmienky obchodnej verejnej  
       súťaže neurčia inak.  
 



Čl. VIII. 
 Záverečné ustanovenia 

  

(1) Zrušuje sa  Smernica o  podmienkach prenájmu majetku mestskej časti                    
Bratislava-Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme, schválená uznesením Miestneho zastuputeľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 46/2007 z 29. mája 2007. 

 

(2) Táto smernica nadobúda účinnosť  1. mája 2010. 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. arch. Andrej Petrek 
 starosta mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


