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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  nebytového priestoru          
v polyfunkčnom dome na Špieszovej 2 a Perneckej 37 v Bratislave, súpisné číslo 6075, stavba je 
zapísaná na liste vlastníctva č. 4040 pre obec Bratislavu, katastrálne územie Karlova Ves na 
parcele č. 285/21, konkrétne kancelária č. 1.16 s rozlohou 15,20 m2  spol. HR Innovations, s.r.o., 
Fándlyho 2419/27 900 31 Stupava, IČO: 44390629 za účelom poskytovania služieb v oblasti 
riadenia ľudských zdrojov – vyhľadávanie a výber zamestnancov, personálne poradenstvo,            
s dobou prenájmu od 01.06.2017 na dobu neurčitú, s nájomným vo výške 99,60 €/m2/rok.                      

 
 Dôvodová správa 

 
Dňa 13.03.2017 požiadala spol. HR innovations s.r.o., Fándlyho 2419/27, 900 31 Stupava, IČO: 
44390629 o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v polyfunkčnom dome na 
Špieszovej 2 a Perneckej 37 v Bratislave, súpisné číslo 6075, stavba  zapísaná na liste vlastníctva 
č. 4040 pre obec Bratislavu, katastrálne územie Karlova Ves na parcele č. 285/21. Jedná sa o  
kanceláriu č. 1.16 s rozlohou 15,20 m2 . 
 Predmetný nebytový priestor je možné prenajať od 01.06.2017. Do tohto času je nebytový 
priestor prenajatý spol. PROFIT REAL INVEST s. r. o.,  ktorá ho v súlade so znením zmluvy  
o nájme nebytových priestorov  č. 012 0 33 43 11 podnajímala žiadateľovi so súhlasom Mestskej  
časti Bratislava-Karlova Ves na dobu od 01.01.2017 do 31.05.2017. Spol. PROFIT REAL 
INVEST s.r.o. v nájme na Perneckej 37, Špieszovej 2 pokračuje v prenájme, predmetom nájmu sú   
nebytové priestory o celkovej výmere 25,13 m2 .  
Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti prenájmov majetku mestskej časti bol súhlas s 
podnájmom udelený na dobu do 31.05.2017  a žiadateľovi bolo odporučené, aby pred uplynutím 
termínu súhlasu s podnájmom požiadal o prenájom predmetného nebytového priestoru priamo 
vlastníka nebytového priestoru. 
Navrhovaná  doba nájmu  - nájom na dobu neurčitú sa odvíja od skutočnosti, že všetci nájomcovia 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 2. nadzemnom podlaží objektu Pernecká 37, 
Špieszova 2 majú čas trvania nájmu dohodnutý na dobu  neurčitú. 
Navrhovaná výška nájomného 99,60 €/m2/rok vychádza z prijatého Uznesenia č. 252/2005, kde 
všetky subjekty, ktoré majú prenajatý nebytový priestor v predmetnom objekte majú rovnakú 
výšku nájomného. Výška mesačného minimálneho nájomného vydaného realitnou kanceláriou je 
pre túto nehnuteľnosť vo výške 10 €/m2. Súčasná výška nájmu v predmetnej nehnuteľnosti je 
mesačne vo výške 8,30 €/m2...  



 Nájomca bude uhrádzať okrem nájomného aj zálohové platby za ústredné kúrenie, 
elektrickú energiu, vodné a stočné, odvoz a likvidáciu odpadu, údržbu výťahu, upratovanie 
mesačne podľa predpisu vypracovaného správcom bytového domu.     

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.  

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť HR innovations, 
s.r.o.  o prenájom nebytových priestorov a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva.  
Stanoviská komisií k materiálu Žiadosť spol. HR Innovations s. r. o. o nájom nebytových 
priestorov. 
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 27.04.2017: 
Finančná komisia odporúča schváliť prenájom nebytových priestorov so zapracovním inflačnej 
doložky do ceny nájmu 
Prít. : 9                   Za : 9                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0 
 
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 24.04.2017: 
Komisia RPHSR odporúča  
a) vyriešiť valorizáciu v zmluve o nájme pre žiadateľa,  ako aj v dodatku existujúceho nájmu 
b) prehodnotiť výšku nájmu tak, aby zodpovedala úrovni vyjadrenia realitnej kancelárie 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0  
 
 
 
 
 
 


