
Schválené uznesenie: 
 

 
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: 200,00 Eur/m2/rok + úhrady za služby spojené s užívaním nebytového 

priestoru 
b) doba nájmu: neurčitá 
c) účel nájmu: kaviareň poézie; 

 
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 vyššie ako 
najvyššia čiastka predložená v komerčnej súťaži.  
Projekt 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.  
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