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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 16.09.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 23.09.2014 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom nebytového priestoru  

na ulici Klemensova č. 3 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 
predložený návrh 
 

 
 
Zodpovedný:            Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného 

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu  
oddelenia majetkového 
      

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívna kópia z mapy 
- žiadosť o nájom 
 

 



  
  

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) 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 o výmere 
151,17 m2, nachádzajúci  sa v suteréne  bytového domu  na ulici Klemensova č. 3 v Bratislave, 
súpisné číslo 2515, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 6774, postavenej na pozemku parcela č. 8840/1, druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 334 m2,  
 
pre :  Juraj Tkáčik, bytom: Klemensova č. 3, 811 09 Bratislava 
         Ing. Pavol Buraj, bytom: Klemensova č. 3, 811 09 Bratislava 
                            
 
2) Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
  

a) nájomné v sadzbe: 5 Eur/m2/rok   
                                           + úhrady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru  

                                     
b) doba nájmu: neurčitá 
c) účel nájmu:  skladové priestory 
 

B)  k o n š t a t u j e, 
 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že o nájom nebytového priestoru požiadali vlastníci bytov 
predmetného bytového domu na ul. Klemensova č. 3 v Bratislave z dôvodu nedostatku pivničných 
a skladových priestorov v dome a  zabráneniu migrácie cudzích osôb v spoločných priestoroch domu 
a na spoločných pozemkoch patriacich k domu(dvor). 
 
 
 
 
 



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

Predmetom  nájmu  je   nebytový priestor nebytový priestor o výmere 151,17 m2, nachádzajúci  sa v 
suteréne  bytového domu  na ulici Klemensova č. 3 v Bratislave, súpisné číslo 2515, katastrálne 
územie Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 6774, postavenej na 
pozemku parcela č. 8840/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 334 m2.  
 
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. 
 
O daný nebytový priestor prejavili záujem dvaja z vlastníkov bytov v predmetnom dome, a to 
konkrétne vlastníci bytov nachádzajúcich sa priamo nad dotknutým pivničným suterénnym 
priestorom. Žiadosť o nájom podali p. Juraj Tkáčik a p. Ing. Pavol Buraj. 
 
Vlastníci bytov v danom dome majú záujem skvalitniť svoje vlastné bývanie najmä prostredníctvom 
zabránenia komerčného prenájmu z dôvodu nepríjemných skúseností z minulosti v podobe migrácie 
cudzích osôb v spoločných priestoroch domu. Z dôvodu snahy skvalitniť a zlepšiť prostredie bývania 
v dome  požiadali písomnou žiadosťou o nájom dotknutého nebytového priestoru. 
 
Podotýkame, že predmetný nebytový priestor je v chátrajúcom, nevyhovujúcom a zlom technickom 
stave. Niekoľkokrát bol predmetom obchodnej verejnej súťaže, avšak nik neprejavil záujem. Od roku 
2010 je priestor nevyužitý a voľný. 
 
 
Komisia pre nakladanie s majetkom a financie odporučila na svojom zasadnutí dňa 9.9.2014 vyhovieť 
žiadosti o prenájom daného nebytového priestoru. 
 
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).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



Tkáčik Juraj a Ing. Buraj Pavol v dome na Klemensovej 3, 811 09 Bratislava 

Bratislava dňa 3.9.2014 

Miestny úrad mestskej časti BA 1 
Referát správy a údržby bytov 
a nebytových priestorov 
Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábr. 3 
814 21 Bratislava 

Vec: Žiadosť o prenájom pivníc v dome na Klemensovej 3 

Dňa 28.4.2014 sme sa vlastníci bytov a NP obrátili na Vás ako vlastníka nebytového priestoru 
so žiadosťou o nacenenie nebytového priestoru - zdevastovaných pivníc pod naším domom. 
Uvedená cena je pre vlastníkov bytov neakceptovateľná, pretože účel záujmu o kúpu bol iba 
jednoduchý - rozdelenie uvedeného priestoru na pivnice pre jednotlivých vlastníkov bytov v 
dome. 
Preto sa na Vás obraciame-

Tkáčik Juraj, bytom Klemensova 3,811 09 BA 
a 
Ing. Burajo Pavol, bytom Klemensova 3,811 09 BA. ;:{) 

so žiadosťou o prenájom pimc za nekomerčnú cenu. ( ... ...:: r-l!é<fl../ "-i""'l) ~ /"c 
Obaja záujemci bývame nad vašimi pivnicami a cca 10 rokov znášame rôzne nepríjemné 
udalosti - obsadenie pivníc drogovými dílermi, zanášaním priestorov vecmi z trestnej činnosti 
a pod., prespávaním rôznych indivíduí. Tieto priestory chátrajú, znehodnocujú budovu a 
lákajú ku vniku nežiadúcim návštevníkom. O tomto stave sme Vás informovali bohatou 
korešpondenciou v minulých rokoch. 
Preto by sme chceli z dôvodu kvalitného bývania vyriešiť túto situáciu prenájmom týchto 
priestorov. 
Opakujeme, že komunita v našom dome sa (prísne zrieka) bráni komerčnému využitiu 
priestorov z dôvodov migrácie cudzích ľudí na našich pozemkoch a v našich spoločných 
priestoroch. Tým sa vylučuje návratnosť vysokých nákladov na sanáciu a rekonštrukciu 
zdevastovaných a často zaplavovaných pivníc. 

Obaja máme snahu skoncovať s neudržateľným stavom znižujúcim kvalitu nášho života v 
bytoch, ktoré vlastníme v dome bezprostredne nad Vašimi pivnicami. 

Ďakujeme a zastávame s pozdravom 


