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Bratislava,  október 2014 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 21.10.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 28.10.2014 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom nebytového priestoru  

na ulici Heydukova č. 29 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 č.3-NP25 
o 17,75 m2, nachádzajúci  sa na 5. poschodí  bytového domu  na ulici Heydukova č. 29,31 
v Bratislave, vchod Heydukova č. 29, súpisné číslo 102151, katastrálne územie Staré Mesto, 
vedenom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 5548, postaveného na pozemku parcela č. 
8495/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 654 m2,  
 
pre :  Ing. Marius Krištofovič, bytom: Heydukova č. 29, 811 08 Bratislava 
                            
 
2) Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
  

a) nájomné v sadzbe: 82,00 Eur/m2/rok   
                                           + úhrady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru  

                                     
b) doba nájmu: neurčitá 
c) účel nájmu:  kancelársky a administratívny priestor 
 

B)  k o n š t a t u j e, 
 
že osobitný zreteľ spočíva v tom, že o nájom nebytového priestoru požiadal jeden z vlastníkov bytov  
v danom objekte za účelom  jeho využitia ako kancelárie a administratívneho priestoru aj v súvislosti 
s výkonom funkcie predsedu spoločenstva vlastníkov.  
 
 
 
 



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

Predmetom  nájmu  je   nebytový priestor č.3-NP 25 o výmere 17,75 m2, nachádzajúci  sa na 5. 
poschodí  bytového domu  na ulici Heydukova č. 29, 31 v Bratislave, vchod Heydukova č. 29, 
súpisné číslo 102151, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 5548, postavenej na pozemku parcela č. 8495/6, druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 654 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 prejavil záujem vlastník bytu p. Ing. Marius Krištofovič. P. Ing. Marius 
Krištofovič je vlastníkom bytu č. 20, ktorý sa nachádza o poschodie nižšie, priamo pod predmetným 
nebytovým priestorom v bytovom dome na ulici Heydukova č. 29 v Bratislave. 
 
Žiadateľ vykonáva v dome funkciu predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
domu Heydukova č. 29, 31 v Bratislave a po odchode zo štátnych služieb sa chce naplno venovať 
danej funkcii a podnikateľskej činnosti. Predmetný nebytový priestor by rád využíval ako kancelársky 
a administratívny priestor.   
 
Nebytový priestor je bez kúrenia,  sociálne zariadenie (WC) sa nachádza mimo neho - na spoločnej 
chodbe na 5. poschodí domu. Žiadateľ je ochotný si priestor zatepliť, zrekonštruovať a upraviť na 
vlastné náklady. 
 
 
Komisia pre nakladanie s majetkom a financie odporučila na svojom zasadnutí dňa 9.10.2014 
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).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



Ing. Marius Krištofovič, Heydukova 29, 811 08 Bratislava 
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2 

MESTSKÁ ČASŤ 
BRATISLAVA - STARÉ MESTO 
Oddelenie majetkové a investičné 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 

V Bratislave dňa 12.9.2014 

Vec: Ž i a d o s ť o pre n á jo mne byt o v é hop ri est or u. 

Dolu podpísaný Ing. Marius Krištofovič, bytom Heydukova č. 29, 811 08 Bratislava, 
obraciam sa týmto na Vás so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru 
medzi Mestskou časťou Bratislava - Staré mesto ako prenajímateľom a mojou osobou ako 
nájomcom nebytového priestoru s nasledovnou identifikáciou: 

Číslo nebytového priestoru 025 

Ulica 

Súpisné číslo domu 

. Plocha nebytového priestoru 

Poloha nebytového priestoru 

Heydukova č. 29 

102151 

17,75 m2 

5. poschodie 

O uzatvorenie zmluvy o nájme žiadam v zmysle platných "Zásad hospodárenia 
s majetkom mestskej časti Bratislava - Staré mesto a s majetkom zvereným do správy 
mestskej časti Bratislava Staré - mesto" z júna 2013, 

z dôvodu hodného osobitného zretel'a. 

Predmetný nebytový priestor sa nachádza nad bytom č. 020. na 4. poschodí, ktorý 
mám vo vlastníctve. Keďže v dome vykonávam funkciu predsedu spoločenstva vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov apo odchode zo štátnych služieb sa chcem venovať 
podnikaniu spojeným s kreatívnymi prácami nevyžadujúcimi veľký priestor, je využitie 
prenajatého nebytového priestoru maximálne racionálny a zmysluplný zámer, vylučujúci 
kolízie s ostatnými spoluvlastníkmi domu. Priestor je vytvorený z bývalej sušiarne, bez 
kúrenia aje ho potrebné zatepliť. Potrebné práce chcem vykonať na vlastné náklady. 

Za priaznivé vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem. 

S pozdravom 

In M ~ Kriv C: • v g. anus stOlOVlC 


