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predložený návrh 
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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.  s c h v a ľ u je   
 

urovnanie sporných nárokov, ktoré vznikli zo Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme 
nebytových priestorov zo dňa 31.03.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.11.2009, 
Dodatku č. 2 zo dňa 25.11.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 01.07.2011 a Dodatku č. 
4/158/2013 zo dňa 22.07.2013 medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako 
prenajímateľom a spoločnosťou JUMAMI s. r. o. ako nájomcom, a to tak, že tieto sa 
v časti, v ktorej sa kryjú sa vzájomne započítavajú a v prevyšujúcej časti sa urovnávajú, 
čím zaniká pohľadávka mestskej časti na splatnom nájomcom v období od 01.10.2013 
do 31.03.2014 vo výške 10.400,20 € s príslušenstvom, pohľadávka spoločnosti JUMAMI 
s. r. o. z titulu vydania bezdôvodného obohatenia za zaplatené nájomné za obdobie od 
01.07.2012 do 31.03.2013 a pohľadávka spoločnosti JUMAMI s. r. o. vo výške 20.000,-€ 
z titulu zhodnotenia nebytového priestoru vo výmere 103,50 m2 nachádzajúceho sa na 
prízemí bytového domu na ul. Zelená 3 v Bratislave ku dňu urovnania sporných 
nárokov.  
 
 
B. s p l n o m o c ň u j e  
 
starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na uskutočnenie všetkých právnych 
úkonov potrebných na vykonanie uznesenia, ako aj na opravu prípadných chýb v písaní 
a počítaní tak, aby došlo k naplneniu tohto uznesenia.  
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D ô v o d o v á  s p r á v a  
 
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len "mestská časť") ako prenajímateľ 
uzatvorila so spoločnosťou JUMAMI s. r. o. ako nájomcom dňa 31.03.2009 Zmluvu č. 
157/2009/322 o nájme nebytových priestorov (ďalej len "Zmluva"), na základe ktorej 
mestská časť prenechala odplatne spoločnosti JUMAMI s. r. o. nebytový priestor v 
celkovej výmere 103,50 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súp. č. 100357, 
postaveného na pozemku parc. č. 332, na ul. Zelená 3 v Bratislave (ďalej len "nebytový 
priestor"). Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 10, okres: Bratislava I, obec: Bratislava – 
m.č. Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, vedenom Okresným úradom Bratislava, 
Katastrálny odbor. 
 

Nebytový priestor, v zmysle čl. III bod 1. Zmluvy, v čase uzatvorenia Zmluvy nebol 
užívaniaschopný a dohodnutému účelu (gastronomická prevádzka a kokteilový bar) mohol 
slúžiť len po vykonaní nevyhnutných rekonštrukčných udržiavacích prác. 
 

Spoločnosť JUMAMI s. r. o. sa v zmysle čl. III bod 4. Zmluvy zaviazala vykonať 
udržiavacie a stavebné úpravy v nebytovom priestore na vlastné náklady bez nároku na 
ich bezprostrednú náhradu od mestskej časti, za čo mestská časť poskytla spoločnosti 
JUMAMI s. r. o. podľa čl. II bod 2. ochranu vloženej investície formou ochrany nájomného 
vzťahu založeného Zmluvou do 31.03.2014 (ďalej len "Ochranná lehota"). Spoločnosť 
JUMAMI s. r. o. sa zároveň zaviazala, že po uplynutí Ochrannej lehoty nebude v prípade 
skončenia nájmu požadovať od mestskej časti náhradu vloženej investície. Podľa čl. II 
bod 2. Zmluvy je mestská časť v Ochrannej lehote vypovedať Zmluvu len z dôvodu 
podľa ust. § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, 
teda z dôvodov, z ktorých je prenajímateľ oprávnený vypovedať nájomnú zmluvu 
uzatvorenú na dobu určitú.  
 

Spoločnosť JUMAMI s. r. o.  a mestská časť sa v zmysle čl. III bod 5. Zmluvy dohodli, 
že na postup a právne vzťahy vyplývajúce z investície spoločnosti JUMAMI s. r. o. do 
nebytového priestoru sa vzťahuje čl. V Smernice 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 zo dňa 01.06.2007 (ďalej 
len „Smernica“) s výnimkou ustanovení o zľave z nájomného.  
 

V zmysle čl. IV bod 1. a 2. Zmluvy bola spoločnosť JUMAKU s. r. o. povinná v období 
od 01.04.2009 do 31.12.2009 platiť nájomné v celkovej výške 256,00 € (3,30 €/ m2/rok) a 
následne od 01.01.2010 nájomné vo výške 20.660,40 €/ročne, splatné štvrťročne vo 
výške 5.165,10 €.  
 
 Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu nehnuteľnosti, v ktorej sa nebytový 
priestor nachádza, a ktorý v čase podpisu Zmluvy vyžadoval predpokladanú investíciu do 
rekonštrukcie nebytového priestoru v hodnote min. 130.000,- €, požiadala spoločnosť 
JUMAMI s. r. o. listom zo dňa 08.10.2009 listom označeným ako VEC: Oznámenie zmien 
a návrh na uzavretie dodatku č. 1 k Zmluve č. 158/2009/322 o uzatvorenie dodatku č. 1 
k Zmluve s predĺžením provizórneho nájomného pre predĺženie termínu rekonštrukcie. 
V predmetnom liste zároveň spoločnosť JUMAMI s. r. o. poukázala na prebiehajúce 
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rekonštrukčné práce v susednom nebytovom priestore v hodnote približne 70.000.-€, 
ktoré na základe Zmluvy č. 157/2009/322 zo dňa 31.03.2009 užívala v tom čase spoločnosť 
JUMAKU s. r. o., ktorá bola v tom čase jediným spoločníkom v spoločnosti JUMAMI s. r. o., 
pričom na základe vykonaných a plánovaných rekonštrukčných prác mali byť obidva 
nebytové priestory zrekonštruované v jednotnej stavebnej, architektonickej, 
estetickej a podnikateľskej línii a slúžiť ako reštaurácia/kokteil bar + pub (krčma). 
 

Spoločnosť JUMAMI s. r. o. a mestská časť uzatvorili dňa 25.11.2009 Dodatok č. 1 
k Zmluve, ktorým z dôvodu havarijného stavu nebytových priestorov a potreby 
rekonštrukcie značného rozsahu upravili výšku nájomného v období od 01.01.2010 do 
30.09.2010 na sumu vo výške 256,00 €. 
 

Listom zo dňa 29.11.2010 označeným ako VEC: Rekonštrukcia nebytových 
priestorov na Zelenej ulici č. 3 – informácia a návrh riešenia oboznámila spoločnosť 
JUMAMI s. r. o. mestskú časť s aktuálnym stavom stavebného konania, ako aj so stavom 
nebytového priestoru.  
 

Dňa 25.11.2010 uzatvorili spoločnosť JUMAMI s. r. o. a mestská časť Dodatok č. 2 
k Zmluve, predmetom ktorého bolo predĺženie doby platenia tzv. provizórneho nájomného 
do výške 256,00 € v období od 01.10.2010 do 30.06.2011 a záväzok zmluvných strán 
uzatvoriť v nadväznosti na čl. III Zmluvy do 30.06.2011 Dohodu o určení výšky 
nákladov v zmysle čl. IV písm. b) Smernice. 
 

Dňa 01.07.2011, nakoľko nedošlo k uzatvoreniu Dohody o určení výšky nákladov 
podľa Dodatku č. 2 k Zmluve, uzatvorili spoločnosť JUMAMI s. r. o. a mestská časť 
Dodatok č. 3 k Zmluve, predmetom ktorého bolo predĺženie doby platenia tzv. 
provizórneho nájomného do výške 256,00 € v období od 01.07.2011 do 01.07.2012 
a záväzok zmluvných strán uzatvoriť v nadväznosti na čl. III Zmluvy do 31.12.2011 Dohodu 
o určení výšky nákladov v zmysle čl. IV písm. b) Smernice. 
 

Spoločnosť JUMAMI s. r. o. listom zo dňa 28.10.2011 označeným ako VEC: 
Upozornenie na kritický stav nehnuteľnosti a nebytových priestorov na Zelenej ulici č. 3 
a oznámenie potreby opráv upozornila mestskú časť na kritický stav a potrebu sanácie 
nehnuteľnosti, v ktorej sa nebytový priestor nachádza, pričom sa odvoláva na Statické 
posúdenie vypracované v septembri 2011 stavebným inžinierom Ing. Bohumilom 
Bohunickým. Zároveň spoločnosť JUMAMI s. r. o. požiadala o uzatvorenie Dohody 
o určení výšky nákladov v zmysle Dodatku č. 3 a upozornila na ust. § 674 Občianského 
zákonníka, v zmysle ktorého má z dôvodu, že nebytový priestor nie je užívaniaschopný 
nárok na primeranú zľavu z nájomného.  
 

Listom zo dňa 13.08.2012 označeným ako VEC: Nebytové priestory na Zelenej ulici 
č. 3 – opätovné upozornenie na havarijný stav nebytových priestorov a nehnuteľnosti na 
Zelenej č. 3 a aktuálny návrh riešenia spoločnosť JUMAMI s. r. o. opäť upozornila na 
kritický stav nebytového priestoru ako aj celej nehnuteľnosti s odvolaním sa na závery 
statického posúdenia Ing. Bohumila Bohunického, pričom výšku predpokladaných 
nákladov na rekonštrukciu nehnuteľnosti vyčíslila na základe už vykonaných úprav na 
sumu vo výške 250.000,- €. Spoločnosť JUMAMI s. r. o. zároveň opäť požiadala mestskú 
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časť o odkúpenie nebytového priestoru s uvedením, že prevod vlastníckeho práva 
k nebytovému priestoru by umožnil spoločnosti JUMAMI s. r. o. pristúpiť k rekonštrukcii 
nebytového priestoru bez rizika straty výnosu z vloženej investície a požiadal o predĺženie 
doby tzv. provizórneho nájomného. 

Listom zo dňa 27.12.2012 si spoločnosť JUMAMI s. r. o. v zmysle ust. § 673 a § 674 
Občianskeho zákonníka uplatnila primeranú zľavu na nájomnom z dôvodu nemožnosti 
užívať nebytový priestor z dôvodu kritického stavu celej nehnuteľnosti a potreby 
uskutočnenia nevyhnutnej rekonštrukcie do 01.07.2012. 
 
 Dňa 14.12.2012 mestská časť podala na Okresnom súde Bratislava I žalobu proti 
spoločnosti JUMAMI s. r. o. o zaplatenie 10.294,29 € s príslušenstvom, pričom 
zaplatenia dlžnej sumy sa domáhala z dôvodu nezaplatenia nájomného a služieb spojených 
s užívaním nebytového priestoru v období od 01.07.2012 do 31.12.2012.  
 
 Dňa 08.02.2013 spoločnosť JUMAMI s. r. o. uhradila sumu vo výške 15.494,40 €, 
ktorú mestská časť započítala na žalované nájomné a splatné nájomné za obdobie od 
01.01.2013 do 31.03.2013. 
 
 Dňa 03.07.2013 mestská časť a spoločnosť JUMAMI s. r. o. uzatvorili Dodatok č. 
4/158/2013 k Zmluve, predmetom ktorého bola zmena výšky nájomného v období od 
01.04.2013 do 30.09.2013 v celkovej výške 170,77€/6 mesiacov a uznanie dlhu 
predstavujúceho príslušenstvo žalovanej pohľadávky.  
 

Nakoľko spoločnosť JUMAMI s. r. o. uznaný dlh zaplatila, mestská časť dňa 
19.12.2013 doručila Okresnému súdu vo veci o zaplatenie 10.294,29 € s príslušenstvom, 
sp. zn. 34Rob/3/2013 úplné späťvzatie návrhu na začatie konania.  
 
 
 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, vznikli medzi mestskou časťou a 
spoločnosťou JUMAMI s. r. o. nasledovné sporné nároky: 
 

a) pohľadávka mestskej časti voči spoločnosti JUMAMI s. r. o. z titulu 
nezaplatenia nájomného za užívanie nebytového priestoru v období od 
01.10.2013 do 31.03.2014 vo výške 10.400,20 € s príslušenstvom. Mestská 
pri určení výšky pohľadávky vychádza zo Zmluvy; 

b) pohľadávka spoločnosti JUMAMI s. r. o. voči mestskej časti z titulu 
zaplateného nájomného vo výške 15.494,39 € za užívanie nebytového 
priestoru v období od 01.07.2012 do 31.03.2013 ako vydania bezdôvodného 
obohatenia, nakoľko nebytový priestor nebol v danom období 
užívaniaschopný;  Spoločnosť JUMAMI s. r. o. pri určení výšky pohľadávky 
vychádza z úhrady vykonanej dňa 08.02.2013; 

c) pohľadávka spoločnosti JUMAMI s. r. o. voči mestskej časti z titulu 
zhodnotenia nebytového priestoru vykonanými úpravami vo výške cca. 
20.000,- € zo strany spoločnosti JUMAMI s. r. o. do dňa uzatvorenia Dodatku č. 
5/urovnania sporných nárokov;  

d) právo mestskej časti vypovedať Zmluvu z dôvodu neplatenia nájomného 
spoločnosťou JUMAMI s. r. o.  riadne a včas. 
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 Pri skúmaní opodstatnenosti uvedených sporných nárokov je nevyhnutné vychádzať 
aj z nasledovných skutočností: 
 

a) právny stav nehnuteľnosti: vlastnícke právo k bytového domu Zelená 1-3 
je 21 rokov predmetom súdneho sporu. Aj napriek skutočnosti, že momentálne 
predmetný súdny spor je na základe rozhodnutia Krajského súdu Bratislava 
právoplatne skončený a vlastníkom bytového domu je hlavné mesto SR 
Bratislava v správe mestskej časti, v zmysle písomnej odpovede zo dňa 
13.03.2013 hlavné mesto SR Bratislava nechce nakladať s bytovým domom, 
kým nebude ukončené aj dovolacie konanie na Najvyššom súde SR na 
základe dovolania reštituenta Štefana Výlupku, a preto mestská časť nemá 
záujem zatiaľ do objektu Zelená 3 investovať okrem najnevyhnutnejších 
peňažných prostriedkov.  

b) technický stav nehnuteľnosti: stav bytového domu je podľa Statického 
posúdenia vypracovaného Ing. Bohumilom Bohunickým, autorizovaným 
stavebným inžinierom v septembri 2011, pre zanedbanú údržbu kritický a 
vyžaduje komplexnú rekonštrukciu a opravu celej budovy Zelená 3. 

Dočasné užívanie objektu je možné iba za podmienky, že a) balkón bude 
podchytený dočasnými podperami, b) krytina strechy bude opravená, tak aby 
do objektu nevnikala zrážková voda a budú vymenené nosné prvky krovu, 
ktorých stav je kritický, c) kanalizácia, cez ktorú vniká do nosných múrov 
objektu a do stropových konštrukcii splašková voda, bude zrekonštruovaná, d) 
klenby a murované nosné oblúky, ktoré sú poškodené trhlinami, alebo 
prevalené, budú podchytené dočasnými podperami, ktoré možno odstrániť až 
po vykonaní rekonštrukcie.  

c) technický stav nebytového priestoru: nebytový priestor v zmysle čl. III bod 1. 
Zmluvy nie je užívaniaschopný a dohodnutému účelu, teda prevádzkovaniu 
gastronomickej prevádzky a kokteil baru, môže slúžiť až po vykonaní 
nevyhnutných rekonštrukčných udržiavacích prác, 

d) právny stav úpravy nájomného vzťahu medzi mestskou časťou a 
spoločnosťou JUMAMI s. r. o.: na uvedený nájomný vzťah sa okrem Zmluvy 
vzťahujú aj ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov a príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník. 

 
Podľa čl. III bod 1. Zmluvy nebytový priestor v čase odovzdania nebol 
užívaniaschopný a dohodnutému účelu môžu slúžiť až po vykonaní 
nevyhnutných rekonštrukčných prác, ktoré vykoná nájomca, teda spoločnosť 
JUMAMI s. r. o. 
 
Podľa čl. III bod 2. Zmluvy opis technického stavu nebytového priestoru a 
všeobecná hodnota nebytového priestoru bude uvedená v znaleckom posudku, 
ktorého vypracovanie na vlastné náklady zabezpečí nájomca, teda spoločnosť 
JUMAMI s. r. o. 
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Podľa čl. III bod 3. Zmluvy dala mestská časť spoločnosti JUMAMI s. r. o. 
súhlas na vykonanie rekonštrukčných prác.  
 
Podľa čl. III bod 4. Zmluvy sa spoločnosť JUMAMI s. r. o. zaviazala vykonať 
udržiavacie a stavebné úpravy v nebytovom priestore na vlastné náklady bez 
nároku na ich bezprostrednú náhradu od mestskej časti, za čo mestská časť 
poskytla spoločnosti JUMAMI s. r. o. podľa čl. II bod 2. ochranu vloženej 
investície formou ochrany nájomného vzťahu založeného Zmluvou do 
31.03.2014. Spoločnosť JUMAMI s. r. o. sa zároveň zaviazala, že po uplynutí 
Ochrannej lehoty nebude v prípade skončenia nájmu požadovať od mestskej 
časti náhradu vloženej investície.  
 
Podľa čl. III bod 5. Zmluvy sa na postup a právne vzťahy vyplývajúce z 
investície spoločnosti JUMAMI s. r. o. do nebytového priestoru sa vzťahuje čl. V 
Smernice s výnimkou ustanovení o zľave z nájomného.  
 
Podľa čl. II bod 1. Dodatku č. 2 a čl. I bod 3 Dodatku č. 3 sa mestská časť a 
spoločnosť JUMAMI s. r. o. zaviazali uzatvoriť Dohodu o určení výšky nákladov 
v zmysle čl. V ods. 5 písm. b) Smernice.  
 
Podľa ust. § 673 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nájomca nie je 
povinný platiť nájomné, pokiaľ pre vady veci, ktoré nespôsobil, nemohol 
prenajatú vec užívať dohodnutým spôsobom alebo ak sa spôsob užívania 
nedohodol primerane povahe a určeniu veci. 
 
Podľa ust. § 674 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ak nájomca môže 
užívať prenajatú vec z dôvodov uvedených v § 673 iba obmedzene, má 
nájomca nárok na primeranú zľavu z nájomného. Prenajímateľ si však musí 
započítať náklady, ktoré ušetril, a cenu výhod, ktoré mal z toho, že nájomca 
užíval vec len obmedzene. 
 
Podľa ust. § 667 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník zmeny na 
veci je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. Úhradu 
nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len v prípade, že sa na to 
prenajímateľ zaviazal. Ak zmluva neurčuje inak, je oprávnený požadovať úhradu 
nákladov až po ukončení nájmu po odpočítaní znehodnotenia zmien, ku 
ktorému v medziobdobí došlo v dôsledku užívania veci. Ak prenajímateľ dal 
súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov, môže nájomca 
požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota 
veci. 
 
Z citovaných ustanovení Občianskeho zákonníka vyplýva, že spoločnosť 
JUMAMI s. r. o. vzhľadom na stav nebytového priestoru mala a aj má nárok na 
primeranú zľavu z nájomného, resp. nebola a ani nie je povinná platiť nájomné 
vôbec.  
 
Čo sa týka prípadného ukončenia nájomného vzťahu mestská časť má v zmysle 
čl. II bod 2 Zmluvy v súčasnosti právo vypovedať Zmluvu podľa ust. § 9 ods. 
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2 písm. b) zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov z 
dôvodu omeškania s platením nájomného o viac ako jeden mesiac, čo je 
však diskutabilné, nakoľko pokiaľ nebytový priestor nie je užívaniaschopný, 
spoločnosť JUMAMI s. r. o. nemá povinnosť platiť nájomné. Pri ukončení 
nájomného vzťahu by však navyše spoločnosti JUMAKU s. r. o. vznikla 
pohľadávka voči mestskej časti na zaplatenie zhodnotenia nebytového 
priestoru vykonanými prácami, ktoré boli vo výške cca. 20.000,- €. 
 
 

 Z vyššie uvedených skutkových aj právnych okolností možno konštatovať 
nasledovné: 
 

a) rekonštrukciu si nevyžaduje len nebytový priestor, ale celá nehnuteľnosť, v 
ktorej sa nebytový priestor nachádza, čo náklady na rekonštrukciu 
nebytového priestoru podstatne navyšuje, pričom na tieto skutočnosti 
spoločnosť JUMAMI s. r. o. mestskú časť opakovane upozorňovala, 

b) spoločnosť JUMAMI s. r. o. v zmysle Zmluvy a Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 
opakovane žiadala mestskú časť o uzatvorenie Dohody o určení výšky 
nákladov podľa čl. V ods. 5 písm. b) Smernice na základe ktorej by začala 
realizovať rekonštrukciu predmetu nájmu a uviedla ho do 
užívaniaschopného stavu,  

c) spoločnosť JUMAMI s. r. o. vzhľadom na nemožnosť užívania nebytového 
priestoru v zmysle ust. § 673 a § 674 Občianskeho zákonníka mala nárok na 
primeranú zľavu z nájomného, resp. nebola povinná platiť nájomné (čo je 
pravdepodobnejší stav). V zmysle Zmluvy a Dodatkov č. 1 - 4 bola 
spoločnosť JUMAMI s. r. o. povinná platiť tzv. provizórne nájomné v období od 
01.04.2009 do 01.07.2012 a následne v období od 01.04.2013 do 30.09.2013. 
V období od 01.07.2012 do 31.03.2013 však spoločnosť JUMAMI s. r.o. bola 
povinná platiť tzv. riadne nájomné, ktoré dňa 08.02.2012 zaplatila. Zaplatenie 
tzv. riadneho nájomného, t. j. nájomného vo výške 5.165,10 €/štvrťrok za 
uvedené obdobie však mestská časť s ohľadom na ust. § 673 a § 674 OZ 
nemala nárok požadovať, nakoľko nebytový priestor nebol v uvedenom 
období užívaniaschopný na dohodnutý účel; 

d) mestská časť od 01.10.2013 opäť eviduje nedoplatok spoločnosti JUMAMI 
s. r. o. na nájomnom v celkovej výške 10.400,20 € ku dňu 31.03.2014. 
Vzhľadom na nemožnosť užívania nebytového priestoru však opäť možno 
hovoriť o spochybniteľnom nároku mestskej časti, pričom faktúra s týmto 
nájomným bola mestskej časti vrátená spať.  

 
Berúc do úvahy všetky vyššie uvedené skutočnosti, ako aj záujem spoločnosti 

JUMAMI s. r. o. na urovnaní sporných nárokov, má predkladateľ za to, že mimosúdne 
riešenie hroziacich súdnych sporov, je najefektívnejším riešením vzniknutej situácie.  
 

Urovnaním sporných nárokov, ktoré voči sebe evidujú mestská časť a spoločnosť 
JUMAMI s. r. o., dôjde k zániku sporných nárokov, čím sa predíde hroziacim súdnym 
konaniam s neistým výsledkom pre mestskú časť v prípade preukázania nemožnosti 
užívania nebytového priestoru, oproti požiadavke na úhradu tzv. riadneho nájomného s 
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poukazom na príslušné ust. Občianskeho zákonníka o nároku na platenie nájomného pre 
tento prípad.  
 

Predkladateľ si dovoľuje poukázať aj na skutočnosť, že prípadné súdne konania by 
okrem časových, predstavovali aj nemalé finančné náklady v súvislosti s platením 
súdnych poplatkov a prípadnej náhrady trov právneho  zastúpenia.  
 

Vzhľadom na vyššie uvedené predkladateľ navrhuje urovnať sporné nároky 
mestskej časti a spoločnosti JUMAMI s. r. o. zo Zmluvy v znení Dodatkov č. 1 až č. 4 
tak, že tieto sa v časti, v ktorej sa kryjú sa vzájomne započítavajú a v prevyšujúcej časti sa 
urovnávajú, čím zaniká pohľadávka mestskej časti na splatnom nájomcom v období od 
01.10.2013 do 31.03.2014 vo výške 10.400,20 € s príslušenstvom, pohľadávka spoločnosti 
JUMAMI s. r. o. z titulu vydania bezdôvodného obohatenia za zaplatené nájomné za 
obdobie od 01.07.2012 do 31.03.2013 a pohľadávka spoločnosti JUMAMI s. r. o. z titulu 
zhodnotenia nebytového priestoru vykonanými prácami vo výške 20.000,- € ku dňu 
urovnania sporných nárokov. 
 

Predkladateľ zároveň navrhuje ďalej upraviť nájomný vzťah medzi mestskou časťou 
a spoločnosťou JUMAMI s. r. o. zo Zmluvy v znení Dodatkov č. 1 až č.4 nasledovne:  
 

a) Z dôvodu nezrealizovania uzatvorenia Dohody o vykonaní stavebných prác 
v zmysle Dodatku č. 3 sa zmluvné strany dohodli, že na koniec Čl. III. Zmluvy 
sa vkladá nový ods. 8 a 9, ktoré znejú nasledovne: 

8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzavrú v zmysle čl. V ods. 5 písm. b) 
Smernice o podmienkach prenájmu 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“) platnej v znení platnom k 01.07.2011, t.j. v čase podpísania 
Dodatku č. 3, Dohodu o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných 
nákladov rekonštrukcie, a to v lehote najneskôr do 3 mesiacov od 
právoplatného skončenia dovolacieho konania v reštitučnej veci, uvedenej 
v čl. I bod 1.3 Dodatku č. 5 týkajúcej sa nehnuteľnosti, v ktorej sa nebytový 
priestor nachádza, najneskôr však do dňa 31.12.2014. Pričom až po 
uzatvorení Dohody o určení výšky nákladov je Nájomca povinný začať 
realizovať stavebné úpravy na zabezpečenie možnosti užívania 
nebytového priestoru v zmysle Zmluvy a v súlade so záverom Statického 
posúdenia Ing. Bohumila Bohunického zo septembra 2011.   

9. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade, že si Nájomca uplatní 
prednostné právo na prevod predmetných nebytových priestorov do svojho 
vlastníctva na základe Zmluvy o prevode vlastníctva k nebytovému 
priestoru, a že bude splnená podmienka uzavretia Dohody o určení výšky 
nákladov v lehote do dňa 31.12.2014 podľa Čl. III. ods. 8 Zmluvy, je 
Prenajímateľ oprávnený do kúpnej ceny prevádzaných nebytových 
priestorov do vlastníctva Nájomcu zahrnúť aj rozdiel z ceny zvýhodneného 
nájomného (341,54 EUR/ročne) a ceny nájomného (20.660,40 EUR/ročne) 
za obdobie odo dňa 01.04.2014 do max. dňa 30.06.2015. O tento rozdiel 
medzi výškou ceny nájomného a zvýhodneného nájomného je 
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Prenajímateľ oprávnený navýšiť kúpnu cenu prevádzaného nebytového 
priestoru. V tomto prípade Nájomca vyhlasuje, že takéto navýšenie kúpnej 
ceny akceptuje a aj bude akceptovať pri uzatvorení Zmluvy o prevode 
vlastníctva k nebytovému priestoru. 

b) Z dôvodu zmeny výšky nájomného, mení sa ust. Čl. IV. Zmluvy, a to tak, že za 
doterajší ods. 1d) sa vkladá nový ods. 1e), ktorý znie nasledovne: 

1e) Z dôvodu, že nebytový priestor nie je užívaniaschopný, Nájomca sa 
zaväzuje platiť nájomné za obdobie odo dňa 01.04.2014 do 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa stavebných 
úprav a rekonštrukcie predmetu nájmu, najneskôr však do dňa 
30.06.2015, vo výške 3,30 EUR/m²/rok, t.j. 170,77 EUR/6 mesiacov, 
ktoré je splatné do 10 dní odo dňa účinnosti Dodatku č. 5 a potom 
vždy polročne dopredu, teda Nájomca sa zaväzuje najneskôr odo dňa 
01.07.2015 znovu platiť nájomné vo výške podľa čl. IV. ods. 2 Zmluvy. 

 
 

 

 

 

   
 
 
 
 


