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Bratislava,  február 2012 
 

  
 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa      7.2.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa    14.2.2012 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom nebytového priestoru  na ulici Grösslingova č. 6 

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 
 
Mgr. Vladimír Cipciar  
vedúci oddelenia právneho  
a správnych činností   

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Michaela Bauer 
oddelenie právne a  
správnych činností  
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívna kópia z mapy 
- Žiadosť o prenájom NP  
- Vyhlásenie nájomcu k prenájmu NP 

 
 



    N á v r h   u z n e s e n i a  
 
 
Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
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. 12-NP12,   spolu o  výmere  181,90 m²,  nachádzajúce  sa v suteréne a na prízemí bytového 
domu na ulici Grösslingova č. 6 v Bratislave, súpisné číslo 2479, katastrálne územie Staré 
Mesto, postavený na pozemku parcela č. 8900/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria; 
zapísaný na LV č. 5674 a pozemok na LV č. 6895 pre JUDr. Július Brichta – advokátska 
kancelária, sídlo: Grösslingova č. 6-8, 811 09 Bratislava.  Nájom nebytového priestoru sa 
schvaľuje s týmito podmienkami: 
  
  

1) nájomné v sadzbe: 300,00 EUR/m²/rok (plocha predajne o výmere 22,8 m² - prízemie) 
                                      90,00 EUR/ m²/rok (plocha kancelárie o výmere 12,8 m² - prízemie) 

33,19 EUR m²/rok (plocha vedľ. priest. o výmere 21 m² - prízemie) 
33,00 EUR m²/rok (plocha o výmere 125,30 m² - suterén) 

2) doba nájmu: neurčitá 
3) účel nájmu:  kancelárske a skladové priestory  
4) osobitné podmienky nájmu v zmysle Smernice o podmienkach prenájmu majetku 

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti 
Bratislava-  Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme v súlade s čl. IV., 
počas vykonávania stavebných a udržiavacích prác, najdlhšie však po dobu 6 mesiacov 
odo dňa vzniku nájmu.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

Predmetom prenájmu sú nebytové priestory č. 12-NP12 nachádzajúce sa v suteréne 
a prízemí bytového domu na ulici Grösslingova č. 6, súpisné číslo 2479, postavený  na 
pozemku parcela č. 8900/1, zapísaná na liste vlastníctva č. 5674 a pozemok na LV č. 6895, 
katastrálne územie Staré Mesto. 
 

Nájom predmetných nebytových priestorov 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.  

 
Na základe zmluvy č. 638/2010 o nájme nebytových priestorov v zmysle dodatku č. 1 zo 

dňa 05.09.2011 je nájomcom nebytového priestoru č. 12-NP12 na Grösslingovej ulici č. 6 
v Bratislave, súpisné č. 2479 postavený na pozemku parcela č. 8900/1 nájomca JUDr. Július 
Brichta, advokát. Vzhľadom k tomu, že nebytový priestor, ktorý má nájomca JUDr. Július 
Brichta v nájme je stavebne prepojený spoločným vchodom z chodby domovej nehnuteľnosti, 
spoločnou predsieňou a časťou spoločných zariadení, elektrickým vedením so zostávajúcou 
časťou nebytového priestoru č. 12-NP12, ktoré sú predmetom tohto návrhu uznesenia, má JUDr. 
Július Brichta – advokátska kancelária, sídlo: Grösslingova č. 6-8, 811 09 Bratislava záujem 
využiť aj tieto zvyšné časti nebytových priestorov pre svoju činnosť pre kancelárske a skladové 
účely. Terajšie priestory, ktoré má JUDr. Július Brichta v nájme na základe nájomnej zmluvy 
priamo susedia s priestormi, ktoré sú predmetom návrhu uznesenia. Z dôvodu stavebného 
prepojenia je plnohodnotne schopný užívať uvedené priestory žiadateľ JUDr. Július Brichta (na 
základe žiadosti zo dňa 27.01.2012).  
 

V uvedenom priestore je potrené vykonať značné rekonštrukčné a udržiavacie práce, pre 
riadne sprevádzkovanie predmetných nebytových priestorov. JUDr. Július Brichta, ako nájomca 
má vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce pre neho zo zmluvného nájomného vzťahu voči 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.     
 

Pri nájme majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje miestne 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (§ 9a  ods. 9 písm. c) zákona                
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí). Z uvedených dôvodov predkladateľ navrhuje schváliť uznesenie 
tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


