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- v miestnej rade  29.11.2016    miestna rada prerokovala materiál 
       a   o d p o r ú č a 
       predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
- v komisii RPHSR 21.11.2016 
- v komisii F  24.11.2016 
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NÁVRH  UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 

 
 

   schvaľuje 
 
 
v zmysle ustanovenia §9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením  § 9a, ods. 9 zákona SNR 
č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení priamy prenájom  nebytových priestorov  
spol. PROFIT REAL INVEST s.r.o., Pernecká 37, 841 04 Bratislava, IČO: 36672611, nájom 
kancelárie o výmere 12,45 m2 , č. kancelárie 1.18 nachádzajúcej sa v polyfunkčnom dome na 
Špieszovej 2 a Perneckej 37 v Bratislave s nájomným za kanceláriu vo výške 99,60 €/m2/rok,  
s dobou prenájmu od 01.01.2017 na dobu neurčitú.   
 
 

Dôvodová správa 
 
 
 Spol. PROFIT REAL INVEST s.r.o. má v súčasnosti uzatvorenú Zmluvu o nájme 
nebytových priestorov č. 012 0 33 43 11 v znení platného dodatku  v polyfunkčnom dome na 
Špieszovej 2 a Perneckej 37 v Bratislave. Predmetom prenájmu boli kancelárie č. 1.16. o výmere 
15,20 m2  , 1.17. o výmere 12,68 m2  a 1.18 o výmere 12,45  m2 . Na základe žiadosti nájomcu bol 
k 01.01.2014 predmet nájmu zmenený, tzn. v súčasnej dobe je predmetom nájmu kancelária č. 
1.16 o výmere  15,20 m2  a kancelária č. 1.17 o výmere 12,68  m2 . Dňa 07.11.2016 zaslal nájomca 
žiadosť o rozšírenie nájmu. Predmet nájmu by sa rozšíril o kanceláriu č. 1.18 o výmere 12,45 m2 , 
ktorú tunajšia mestská časť nemá záujem využiť na svoje aktivity.   
Spol PROFIT REALINVEST s.r.o. využíva prenajaté priestory na vykonávanie realitnej činnosti. 
Účel nájmu pri rozšírení nájmu by zostal zachovaný. 
Žiadateľ je nájomcom v polyfunkčnom dome na Špieszovej 2 a Perneckej 37 od r. 2007. V roku 
2007 mal prenajaté kancelárie č. 1.05 a 1.05a o celkovej výmere 37.12 m2  (Zmluva o nájme 
nebytových priestorov č. 093 0 33 40 07 zo dňa 27.07.2007. Nájomný vzťah sa skončil Dohodou o 
ukončení nájmu k 31.03.2011). Následne od 01.04.2011 bola uzatvorená v súlade s Uznesením       
č. 23/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 012 0 33 43 11.  Nájomca uhrádza nájomné 
mesačne vo výške 231,40 €,  ročné nájomné za prenajaté nebytové priestory je vo výške 2 776,85 
€. Nájomca uhrádza svoje záväzky riadne a včas.  
  
Prehľad výšky nájmu: 
Obdobie NZ Nájom v €/m2 /rok 

01.08.2007 – 31.03.2011 093 0 33 40 07 99,60  

01.04.2011 – neurčitý čas 012 0 33 43 11 99,60 
 
 
 
 



 
 
  
 Predmetnú žiadosť predkladáme v súlade s Uznesením č. 165/2004 bod D. - všetky 
prenájmy tretím osobám v tomto objekte bez ohľadu na veľkosť prenajatej plochy, dĺžku a cenu 
nájmu podliehajú schváleniu miestnemu zastupiteľstvu a cena je stanovená v súlade so znením 
Uznesenia č. 252/2005 bod A.,  99,60 €/m2 /rok za kancelárie, ako aj v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 01.01.2016. 
             

Prenájom predmetného nebytového priestoru je navrhovaný formou priameho prenájmu. 
Ide o inštitút upravený v ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len 
„zákon“). Konkrétne, § 9a ods. 9 zákona stanoví, že pravidlá pre prevody majetku sa primerane 
použijú aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu. Podmienkou je, aby nájomné dosahovalo 
minimálne výšku obvyklú vzhľadom na čas, miesto, účel nájmu a druh majetku. Inštitút priameho 
prenájmu bol do zákona zavedený, aby bolo možné za vyššie uvedených podmienok majetok 
prenajať konkrétnemu záujemcovi v prípadoch, keď okolnosti nenasvedčujú tomu, že by malo ísť 
o prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. V tomto prípade ide o rozšírenie nájmu pre 
subjekt, ktorý  nebytové priestory mal v prenájme od roku 2007. Tento fakt sám o sebe by podľa 
nášho názoru nebol postačujúci na zdôvodnenie osobitného zreteľa, preto bola zvolená forma 
priameho prenájmu. 

  Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť  Profit real Invest 
s.r.o. o rozšírenie nájmu  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

 

 

 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 24.11.2016: 
Finančná komisia odporúča schváliť priamy prenájom nebytových priestorov podľa predloženého 
návrhu: 
Prít. : 8                   Za : 8                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0 
 
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 21.11.2016: 
Žiadosť PROFIT REAL INVEST , s. r. o. o rozšírenie nájmu 
Komisia RPHSR súhlasí s prenájmom predmetných priestorov 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 

 
 
 


