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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa  6.12.2011 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 13.12.2011 
  
 
 

N á v r h  
Dodatok č. 1 k Pravidlám nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

 
 
 
 
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 schváliť Dodatok 
č.1 k Pravidlám nakladania s majetkom 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
a s nehnuteľným majetkom zvereným do 
správy mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto. 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva 
 

Mgr. Vladimír Cipciar  
vedúci Oddelenia právneho 
a správnych činností 

 - v materiáli  

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Ján Komara 
Oddelenie právne a správnych 
činností  
Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci Oddelenia majetkového a 
investičného 

 - návrh uznesenia 
- dôvodová správa 
- dodatok k pravidlám nakladania 



 
 

N á v r h  u z n e s e n i a  
 
 

Mies tne  zas tup i t eľs tvo  mes tske j  čas t i  B ra t i s l ava  –  S ta ré  Mes to  
 
 
s c h v aľ u j e 
 

Dodatok č. 1 k  Pravidlám nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
schválených  uznesením  č. 82/2009 zo dňa 29. septembra 2009  

 
 
 
 



 
 

D ô v o d o v á  s p r á v a  
 

Pravidlá nakladania s majetkom stanovujú záväzné  podmienky a postupy, ktoré mestská 
časť Bratislava–Staré Mesto  používa  pri nakladaní s bytmi, nebytovými priestormi, 
bytovými domami, inými stavbami a pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti 
alebo sú hlavným mestom SR Bratislava zverené do správy mestskej časti. Tieto pravidlá 
boli schválené s cieľom zabezpečiť transparentné, spravodlivé a  hospodárne nakladanie 
s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Aplikačná prax v podmienkach 
mestskej časti ukázala, že doterajšia pravidlá neumožňujú postupovať dostatočne 
efektívne, pri využívaní voľných nebytových priestorov na krátkodobý prenájom. Rigidná 
úprava formy obchodnej verejnej súťaže neposkytuje  flexibilitu nevyhnutnú pre 
uzatvorenie takýchto zmlúv, čo má za následok  výpadok na príjmovej strane rozpočtu 
mestskej časti. Takýto postup umožňuje § 9a ods. 9 písm. b) zákona o majetku obcí, ktorý 
ustanovuje výnimku pre nájom majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom 
neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci a zaraďuje ho do rozhodovacej kompetencie 
starostu. 
 
Predložený návrh odráža potrebu zvýšenia príjmov mestskej časti a zvýšenia 
hospodárnosti nakladania s voľnými nebytovými priestormi tak, že krátkodobé nájmy 
neviaže na formu obchodnej verejnej súťaže.  Za krátkodobý nájom sa považuje nájom, 
ktorý sa dojednal s tým istým nájomcom na dobu nepresahujúcu 10 dní v kalendárnom 
mesiaci.  Navrhovaná zmena umožní starostovi uzavrieť nájomnú zmluvu na dobu určitú, 
najviac na 10 dní v kalendárnom mesiaci, a tým zvýši efektívnosť nakladania s majetkom  
mestskej časti. Starosta určí nájomné podľa cenníka, ktorý je prílohou pravidiel. Podľa  § 
2 ods. 3 zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a § 1 
písm. a) zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov sa 
nebytovým priestorom rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím 
stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je 
príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.  
 
S poukazom na uvedené skutočnosti predkladateľ navrhuje miestnemu zastupiteľstvu 
schváliť predložený návrh.    
 



 
 

          MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

 
N á v r h  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov schvaľuje: 

 
 
 

Dodatok č. 1 k  Pravidlám nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré 

Mesto. 
 

Pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a s nehnuteľným 
majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto schválené  Uznesením  č. 
82/2009 zo dňa 29. septembra 2009 sa menia a dopĺňajú takto: 
 

Čl. 1 
 

1. Čl. 3 ods. 2 znie: „Nebytové priestory prenajíma mestská časť formou verejnej obchodnej 
súťaže; to sa netýka krátkodobých nájmov. Za krátkodobý nájom na účely týchto pravidiel sa 
považuje nájom, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom 
mesiaci. Starosta určí výšku nájomného podľa  cenníka krátkodobých prenájmov nebytových  
priestorov mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorý tvorí prílohu týchto pravidiel.  
 
2. V čl. 3 ods.3 sa za slovami „udania dôvodu“ bodka mení na bodkočiarku a vkladajú sa slová 
„to sa netýka krátkodobých nájmov podľa odseku 2.“  
 
3. V čl. 8 ods. 2 na konci sa dopĺňa veta „Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť 1. januára 2012.“.  
 
 

Čl. 2 
 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. januára 2012.  

 
 
 
 
 

 
PhDr. Tatiana Rosová 

          starostka mestskej časti 



 
 

CENNÍK 
krátkodobých prenájmov nebytových  priestorov mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 

 
 

kategória I – komerčné aktivity 
 
kultúrno- spoločenské podujatia...............................100,00 Euro/deň 
výstavy......................................................................100,00 Euro/deň          
výstavy spojené s predajom......................................200,00 Euro/deň 
módne prehliadky.....................................................100,00 Euro/deň 
kongresy, prednášky, konferencie..............................80,00 Euro/deň 
ostatné aktivity spojené s predajom...........................200,00 Euro/deň 
 
ostatné aktivity nekomerčného charakteru................100,00 Euro/deň 
 
 
 
kategória II – charitatívne podujatia 
 
podujatia, ktorých výťažok ide celý na charitatívny, 
 resp. verejnoprospešný účel.........................................................1,00 Euro/deň   
 
 
kategória III - aktivity hodné osobitného zreteľa.....................1,00 Euro/deň 
 

- ak je akcia zameraná na propagáciu zámerov a cieľov mestskej časti, oslavu výročí a pod. 
- ak je nájomcom rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená mestskou časťou 

a akcia je zameraná na propagáciu zámerov a cieľov organizácie, 
- ak sa jedná o akciu organizovanú pod záštitou starostky mestskej časti Bratislava- Staré 

Mesto, 
- ak ide o prípad hodný osobitného zreteľa o ktorom rozhodne starostka mestskej časti 

 
 
kategória IV- zľavy na prenájmoch 
 
20% zľava za obdobie (dni ) počas ktorého nájomca pripravuje priestory, montáž/demontáž 
zariadenia interiéru. Zľava sa nevzťahuje na prípadné skúšky, nácviky alebo generálky. 
 
 
kategória V- služby 
 
Okrem nájomného nájomca platí zálohy na služby, a to dodávka elektrickej energie, plynu, 
vodné- stočné, ostatné služby si nájomca zabezpečuje na vlastné náklady ( upratovanie, odvoz 
a likvidácia odpadu, strážna služba a pod.) 
Priemerná denná výška preddavkov je 50,00 .Euro, v závislosti od charakteru akcie. Platba je 
zálohová, tzn., že skutočná cena služieb sa zúčtováva. 
 


