
Schválené uznesenie: 
 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

A .  s c h v aľ 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 
Živnostenská 2,4, Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave, vchod Kollárovo nám. č. 20, súpisné číslo 
2950, k. ú. Staré Mesto, a to spoločnosťou:   

DVP  FINANCE  GROUP  s. r. o.,   
so sídlom:  Záhorácka 54,  901 01 Malacky  
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           
Živnostenská 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:  určitá – 5 rokov 
c) Účel nájmu:  obchodné priestory 
d) 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. 

e) 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 ,  
 

1. 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. 

2.  Spoločnosť DVP FINANCE GROUP s. r. o. berie  na vedomie,  že nebytový  priestor nie je  
vyprataný  a  mestskou  časťou  bude  spoločnosť  splnomocnená vypratať nebytový priestor na 
vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť, resp. bude oprávnená na podanie žaloby o vypratanie 



a to vo vlastnom mene spoločnosti, na vlastnú zodpovednosť spoločnosti a na vlastné náklady 
spoločnosti.    

3. Budúci nájomca zároveň v nájomnej zmluve berie na vedomie, 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.  

4.  Spoločnosť DVP FINANCE GROUP s. r. o. berie na vedomie, že na predmete nájmu viazne 
súdny spor týkajúci sa neplatnosti výpovede z nájmu. 

 
- - - 

 
 

 


