
· MESTSKÁ ASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

e zastupiteľstvo mests ej časti Bratislava - Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. c) 
a Slovenskej národne rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

repu liky Bratislave v znení eskorších predpisov schvaľuje: 

Do'atok č. 1 k Pravid m nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava
Staré Mesto a s nehnute 'ným majetkom zvereným do správy mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto. 

Pravi lä nakladania s m 'etkom mestskej časti Bratislava Staré Mesto 
a s n hnuteľným majetkom ereným do sprävy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
schv' ené Uznesením č. 8 /2009 zo dňa 29. septembra 2009 sa menia a doplňajú 
takto 

I 

1. Čl 3 ods. 2 znie: .. Voľné 
obch dnej súťaže; to sa net 
týcht pravidiel sa považuje 
dní v kalendárnom mesiaci. 
pren 'mov nebytových prie 
prílo u týchto pravidiel. 

Čl. 1 

eby to vé priestory prenajíma mestská časť formou verejnej 
ka krátkodobých nájmov. Za krátkodobý nájom na účely 
ájom, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 
arosta určí výšku nájomného podľa cenníka krátkodobých 
torov mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorý tvorí 

2. V l. 3 ods.3 sa za slovam "udania dôvodu" bodka mení na bodkočiarku a vkladajú 
slovä »to sa netýka krátkodob' ch nájmov podľa odseku 2. « 

3. V l. 8 ods. 2 na konci sa doplňa veta .Dodatok č. 1 nadobudol účínnosť 1. januára 
2012.". 

Čl. 2 

T,n'" dod."'k "",,obuda učto" l. i.nu,"" 2012. 

I 

PhDr. Tatiana ROSOVÁ 
starostka 

""'"~j ==.,. M;,_ho -'1'- ._hi ~~ Brn,,"w - """ M,~ t. OO"',,, ro n-"20". 

\ ' 



príloXnk Pravidlám nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
a s neruteľným majetkom zve eným do správy ~estskej časti Bratislava - Staré Mesto 

. CENNIK 
krátl{odobých prenájmov ne ytových priestorov mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 

kateg" ria I - komerčné aktivi 

kultú 0- spoločenské podujati ............................... 100,00 Euro/deň 
výsta y ..................................................................... 100,00 Euro/deň 
výsta y spojené s predajom ..... 

J
' .............................. .200,00 Euro/deň 

módn prehliadky ..................................................... IOO,OO Euro/deň 
kongr sy, prednášky, konferen ie .............................. 80,00 Euro/deň 
ostat ď aktivity spojené s preda~om ........................... 200,00 Euro/deň 

I 

ostatné aktivity nekomerčného tharakteru ................ l 00,00 Euro/deň 

I 
, 

kateg' ria II - charitatívne po ujatia 

poduj tia, ktorých výťažok ide elý na charitatívny, 
resp. erejnoprospešný úče!.. ...................................................... 1,00 Euro/deň 

kateg' ria III - aktivity hodné sobitného zreteľa .................... .! ,00 Euro/deň 

ak je akcia zameraná na propagáciu zámerov a cieľov mestskej časti, oslavu výročí 
apod. 
ak je nájomcom rozpočt vá alebo príspevková organizácia zriadená mestskou časťou 
a akcia je zameraná na ropagáciu zámerov a cieľov organizácie, 
ak sa jedná o akciu org izovanú pod záštitou starostky mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, 

-I ak ide o prípad hodný o obitného zreteľa o ktorom rozhodne starostka mestskej časti 

kategrria IV- zl'avy na prená mocb 

20% tľava za obdobie (dni) po V aS ktorého nájomca pripravuje priestory, montáž/demontáž 
zaria4enia interiéru. Zľava sa nfvzťahuje na prípadné skúšky, nácviky alebo generálky. 

. I 

i 

kategrria V-služby 

Okre nájomného nájomca pla í zálohy na služby, a to dodávka elektrickej energie, plynu, 
vodn - stočné, ostatné služby s' nájomca zabezpečuje na vlastné náklady (upratovanie, odvoz 
a likv dácia odpadu, strážna sl ba a pod.) 
Prie emá denná výška predda kov je 50,00 .Euro, v závislosti od charakteru akcie. Platba je 
záloh vá, tzn., že skutočná cen služieb sa zúčtováva. 


