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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 Ventúrska č. 9 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  
 

 
  



  
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 
53,40 m2 (bývalá predajňa „Trussardi“), nachádzajúci  sa na prízemí  domovej nehnuteľnosti  na ulici 
Ventúrska č. 9 v Bratislave (Zichyho palác), súpisné číslo 1265, katastrálne územie Staré Mesto, 
vedenom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 10, postavenej na pozemku parcela č. 477, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1108 m2,  
 
pre  spoločnosť:  Julius Meinl Coffee Intl., a.s. 
                            so sídlom: Pribinova č. 25 
                                             810 11 Bratislava 
                            IČO: 31 318 932 
                            
 
2) Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
  

a) nájomné v sadzbe: 195 Eur/m2/rok   
                                           + úhrady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru  

                                     
b) doba nájmu: neurčitá 
c) účel nájmu:  poetická kaviareň 
 

B)  k o n š t a t u j e, 
 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že mestskej časti umožňuje využívať priestory Zichyho paláca, ktoré 
doteraz slúžili iba na komerčné účely, na účely projektu bezprostredne súvisiaceho s činnosťou 
Staromestského centra kultúry a umenia, ktoré v tomto paláci sídli,  a to za nájomné na úrovni 
najvyššej čiastky predloženej v komerčnej súťaži.  
 
Ide o projekt, ktorý zaujímavou formou spája podporu poézie, propagáciu kultúrnych podujatí 
konaných na území mestskej časti  a tradíciu  kaviarenského života starej Bratislavy. Nájomcom je 
renomovaná  spoločnosť,  pôsobiaca na medzinárodnej úrovni, čo je garanciou oživenia a obohatenia  
spoločenského, kultúrneho a tradičného života v centre hlavného mesta so zárukou poskytnutia 
kvalitných služieb jej obyvateľom. Umiestnenie tohto projektu v predmetných priestoroch je zároveň 
pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto zárukou, že nebudú využívané spôsobom, ktorý by rozširoval 
počet zariadení, ktoré sa v pešej zóne orientujú najmä na nočnú zábavu a zhoršuje podmienky pre 
obyvateľov tejto zóny.  
 
 
 
 
 



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

Predmetom  nájmu  je   nebytový priestor nebytový priestor o výmere 53,40 m2 (bývalá predajňa 
„Trussardi“), nachádzajúci  sa na prízemí  domovej nehnuteľnosti  na ulici Ventúrska č. 9 
v Bratislave (Zichyho palác), súpisné číslo 1265, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 10, postavenej na pozemku parcela č. 477, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1108 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. 
 
Uvedený priestor bol predložený aj do obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená Rozhodnutím 
starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 13. júna 2014. Najúspešnejší  súťažný návrh 
z pohľadu ponuky výšky nájomného (ceny na m2/rok), bol návrh s cenovou ponukou na 180 
Eur/m2/rok. Žiaden súťažný návrh  však nespĺňal svojou náplňou očakávania vyhlasovateľa, pretože 
nevylučoval možnosť hlučnej zábavnej prevádzky s nárokom na predĺženú nočnú prevádzkovú dobu. 
Súťaž bola následne zrušená. 
    
O prenájom nebytového priestoru formou osobitného zreteľa následne prejavila záujem spoločnosť 
Julius Meinl Coffee Intl., a.s., so sídlom: Pribinova č. 25, 810 11 Bratislava, s ponukou zriadenia 
unikátneho projektu Kaviarne poézie. Nájomné, akceptované nájomníkom Julius Meinl Coffee 
Intl., a.s., je na úrovni najvyššieho nájomného ponúkaného v súťaži.  
 
Julius Meinl je hrdým ambasádorom Viedenskej kaviarenskej kultúry od roku 1862. V novembri 
2011, Viedenská kaviarenská kultúra bola oficiálne začlenená do UNESCO do zoznamu 
nehmotnej kultúrnej pamiatky. 
 
Kaviareň poézie Julius Meinl je umelecká platforma plná poézie. Návštevníci sú symbolickou cenou 
za kávu motivovaní k tvorbe básní, ktoré sa potom rôznymi spôsobmi publikujú tak, aby ďalej 
oživovali verejný priestor (napr. v Paríži v metre...) Poetická kaviareň je zároveň miestom, kde sa 
návštevníci môžu na interaktívnych (dobovo dizajnovaných) paneloch informovať  o rôznych 
kultúrnych a spoločenských podujatiach v Starom Meste. Tu je priestor pre synergiu s projektom 
Korzo – spoločného marketingu pešej zóny, ktorý pripravuje mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
v spolupráci so súkromným a neziskovým sektorom. 
 
Julius Meinl Coffee Intl., a.s. je renomovanou spoločnosťou s dlhodobou históriou a fungovaním na 
medzinárodnom trhu.  Snahou spoločnosti je byť na trhu unikátny, ponúkať svojim zákazníkom 
najvyššiu kvalitu služieb založených na niekoľkoročných skúsenostiach, expertízach a zdokonaľovaní 
sa.   
 
Poetická viedenská kaviareň  obohatí, oživí a podporí kultúrny a spoločenský život v centre hlavného 
mesta, prinesie jeho obyvateľom priestor na oddych, snívanie a vychutnávanie si voľných chvíľ pri 
kvalitnej káve, čaji či cukrovinkách.   
 
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).  


