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NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

A. berie na vedomie

informáciu o stave obsadenosti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Matejkovej
ul. č. 20 v Bratislave 

B. súhlasí 

s využitím predmetných priestorov pre nové zariadenie statickej dopravy 

C. poveruje

starostku mestskej časti  rokovať  s doterajšími nájomcami o ukončení nájmu 

D. ukladá
 
prednostovi miestneho úradu zabezpečiť všetky kroky vedúce k realizácii predmetného zámeru

Dôvodová správa

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves  je vlastníkom nebytových priestorov nachádzajúcich
sa na 5. podlaží objektu na Matejkovej 20 v Bratislave. Stavba je zapísaná na liste vlastníctva číslo
2508 pre obec Bratislavu, katastrálne územie Karlova Ves, súpisné číslo  5042, na parcele číslo
1426/14.  Nebytové priestory nachádzajúce sa na 5. podlaží mestská časť v súčasnosti prenajíma.
Súčasťou uzatvorených zmlúv o nájme nebytových priestorov je o. i.    je aj povinnosť nájomcu
uhrádzať  pomernú  časť  za  monitorovanie  objektu  vypočítanú  podľa  percentuálneho  podielu
prenajatej plochy.



Prehľad uzatvorených zmlúv o nájme nebytových priestorov je nasledovný:

p.č. číslo NZ nájomca Nájom v
€/m2 /rok

výška
platby-

nájom v €

Prenajatá
výmera v

m2
periodicita doba trvania

nájmu

   1.

0540334311

Karloveská 
realizačná 
spoločnosť, 
s.r.o. 105,00 3 557,93 135,54 štvrťročne   30.06.2016

   2.

1410334112

Karloveská
realizačná
spoločnosť,
s.r.o.

124,30 za
kancelári
e a 60,00 2132,88

62,54
kancelárie a
12,63
sklady štvrťročne   30.06.2016

   3. 

0300314115

Karloveská
realizačná
spoločnosť,
s.r.o. 124,00 117,59 11,38 mesačne   31.05.2016

   4. 1730314114 EPROMA s.r.o. 124,00 166,16 16,08 mesačne   30.06.2016
   5. 1220334309 DATECO, s.r.o. 123,80 192,72 18,68 mesačne   30.11.2016

   6.
2280314115

Ing.  Pavel
Svetlík  –
VALBA & Co 123,80 598,53

16,08
kancelária a
6,78 sklad štvrťročne   30.11.2016

Reálny stav obsadenosti v priestoroch na Matejkovej ul. je nasledovný:

Nájomca Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o.  dňa 29.02.2016  zaslala mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves list v ktorom oznámila odstúpenie od zmluvy č. 0590334311 a zmluvy     
č.  1410334112 z dôvodu pretrvávajúceho zatekania do nebytových priestorov, následnému vzniku
plesní  a  nemožnosti  ďalej  využívať  prenajaté  priestory.  Dňa  01.03.2016  konateľ  spoločnosti
Karloveskej realizačnej spoločnosti, s.r.o.  odovzdal mestskej časti kľúče od kancelárií prenajatých
v súlade so znením dvoch vyššie uvedených zmlúv. 

Mestská časť vyzvala listom Karloveskú realizačnú spoločnosť, s.r.o. dňa 10.03.2016 na
spresnenie a doplnenie dôvodov odstúpenia od zmluvy s cieľom nájsť riešenie vzniknutej situácie.
Súčasne  bol  nájomca  upozornený  na  povinnosť  uhrádzať  nájomné  v  súlade  s  uzatvorenými
zmluvami,  ako  aj  uhrádzať  pomernú  časť  za  monitorovanie  objektu  vypočítanú  podľa
percentuálneho podielu prenajatej plochy. Nájomca si predmetný list prevzal dňa 21.03.2016, do
dnešného dňa sa nevyjadril. 

Začiatkom mesiaca marec 2016 bol každý z nájomcov písomne upozornený na skutočnosť,
že nájomný vzťah k nebytovým priestorom v objekte na Matejkovej ul. č. 20 končí k dohodnutému
dátumu.  Z  oslovených  nájomcov  žiadny  na  zaslanú  výzvu  nereagoval.  Výpovedná  lehota  v
predmetných  zmluvách  sú  3  mesiace   (okrem  spol.  DATECO   s.r.o.,  ktorá  má  2  mesačnú
výpovednú lehotu) a výpovedná lehota sa počíta od prvého od prvého dňa mesiaca nasledujúceho
po doručení výpovede.   

Záujem o  prenájom predmetných  priestorov  klesá  aj  vzhľadom na  celkovo  neutešený
technický  stav  nebytových  priestorov,   dlhodobo  bola  zanedbávaná  ich  údržba  a  adekvátna



starostlivosť o prevádzkyschopnosť priestorov.  

Objekt na Matejkovej ul., č. 20, je v súčasnosti tvorený štyrmi podlažiami garáží a jedným
podlažím s kancelársko-administratívnymi priestormi,  dve podlažia sú podzemné a tri nadzemné.
Pôdorysné rozmery objektu predstavujú 51,40 x 18,84 m.  Základnú nosnú konštrukciu  objektu,
resp.  2 podzemných  a 2 nadzemných  podlaží  tvorí  montovaný  skelet  hromadných  boxových
garáží.  Na 3. nadzemnom podlaží  je  zrealizovaná  oceľová  nosná  konštrukcia  strechy  tvorená
oceľovými stĺpikmi a oceľovými prievlakmi.  Priečky na tomto podlaží sú murované, vystužené
monolitickými vencami.

Spracovaný statický posudok objektu nevylúčil možnosť využitia 3. nadzemného podlažia,
t.j. podlažia s kancelársko-administratívnymi priestormi, pre novú funkčnú náplň, vrátane využitia
pre parkovanie osobných automobilov.

Odstránením 3. nadzemného podlažia,  vrátane jeho strešných,  vnútorných a obvodových
konštrukcií,  vznikne  možnosť  vytvorenia  jedného  až  dvoch  podlaží  pre parkovanie  osobných
automobilov. Realizácia druhého parkovacieho podlažia je podmienená realizáciou novej nosnej
oceľovej konštrukcie zo stĺpikov,  prievlakov a železobetónovej stropnej konštrukcie.  Obvodové
konštrukcie  tejto  novej  nadstavby  (2 parkovacie  podlažia)  je  možné  riešiť  prostredníctvom
ľahkých  priehľadných  stien  z perforovaných  oceľových  panelov  (ťahokov),  ktoré  umožňujú
prirodzené vetranie a zároveň vytvárajú potrebné zábrany a ochranu.

Príjazd a odjazd z nových nadzemných parkovacích podlaží zabezpečí dvojica priamych
rámp  na východnej  a západnej  strane  objektu.  Príjazdové  rampy  sú  situované  v existujúcom
vnútrobloku,  odjazdové  rampy  ústia  do Matejkovej  ulice.  Rampy  sú  konštrukčne  riešené  ako
samostatné celky, stavebne nezávislé od nosného a prevádzkového systému existujúceho objektu
garáží. Rampy sú chránené prestrešením, ktoré chráni aj nástupné polohy na najvyššie parkovacie
podlažie.

Riešenie  nových  parkovacích  podlaží  nezasahuje  do vnútorných  rozvodov  existujúceho
objektu,  premenou  kancelársko-administratívneho  podlažia  na otvorené  parkovacie  podlažia  sa
vylúči aj potreba vykurovania objektu. Rampový sytém pre príjazd a odjazd áut je situovaný tak,
aby  nekolidoval  so známymi  inžinierskymi  sieťami,  jeho  základové  konštrukcie  sú  situované
mimo trasu existujúceho infraštrukturálneho kolektora.
Nové parkovacie podlažia je možné riešiť variantne
 variant A

 4. podlažie – krytá parkovacia garáž,
 5. podlažie – otvorené (neprestrešené) parkovisko na streche garáží,
 celková kapacita – 55 miest,

 variant B
 4. podlažie – krytá parkovacia garáž,
 5. podlažie – parkovacia garáž krytá ľahkou oceľovou strechou,
 celková kapacita – 50 miest,

Miestna  rada  MČ  Bratislava-Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Informácia  o  stave
obsadenosti nebytových priestorov na Matejkovej 20 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.  



Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 09.06.2016:

Finančná  komisia  berie  na  vedomie  informáciu  o stave  obsadenosti  nebytových  priestorov
nachádzajúcich sa v objekte na Matejkovej ulici č. 20  v Bratislave
Prít. : 8                   Za : 8                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0

Stanovisko komisie regionálnej  politiky,  hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 06.06.2016:

Komisia RPHSR  prerokovala materiál a odporúča pokračovať v projekte a zámer premietnuť do
PHSR.
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

V   Bratislave, jún 2016
Vypracovala:  Ing. arch. Peter Vaškovič, oddelenie územného rozvoja

Mgr. Eva Osrmanová, oddelenie právne a  majetkové


