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NÁVRH UZNESENIA 

 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES 
 
 

 

A. schvaľuje 
 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v aktuálnom znení prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

v polyfunkčnom dome na Perneckej 37 a Špieszovej 2 v Bratislave s celkovou podlahovou plochou 

78,68 m2 (kancelária č. 01.09, 01.10 s podlahovou plochou 63,99 m2  a ostatné priestory 

s podlahovou plochou 14,69 m2 ) JUDr. Miriam Szabovej – notár, Špieszova 2, 841 04 Bratislava  

za účelom vykonávania činnosti notárskeho úradu, s dobou prenájmu od 01.01.2021 do 31.12.2025, 

s nájomným vo výške 99,58 €/m2/rok za kancelárske priestory a 66,39 €/m2/rok za ostatné priestory  

 

 

       B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať 

 
 
 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
  

Dňa 05.11.2020 požiadala JUDr. Miriam Szabová, notárka, so sídlom notárskeho úradu 

Špieszova 2, Bratislava, IČ DPH: SK 1075588547 o predĺženie nájmu nebytového priestoru 

a o úpravu nájomnej zmluvy č. 088 0 33 40 07, konkrétne o úpravu výšky nájomného za nájom 

nebytových priestorov v polyfunkčnom dome na Perneckej 37 a Špieszovej 2 v Bratislave. (súpisné 

číslo 6075, stavba  zapísaná na liste vlastníctva č. 4040 pre obec Bratislava, k. ú. Karlova Ves, 

parcela č. 285/21). Predmetom nájmu sú miestnosti na I. nadzemnom podlaží, a to kancelárie – 

miestnosti č. 01.09, 01.10 s podlahovou plochou 63,99 m2 a ostatné priestory s podlahovou plochou 

14,69 m2 – miestnosti č. 01.11 (sklad), 01.12 (denná miestnosť), 01.13 (predsieň), 01.14 (WC), 

celková podlahová plocha je 78,68 m2. Priestory sú využívané na poskytovanie služieb notárskeho 

úradu. Žiadateľ užíva predmetné priestory od roku 2007 v súlade so znením Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov v znení platných dodatkov. Dodatkom č. 3 zo dňa 01.12.2017 bola doba 

trvania nájmu predĺžená do 31.12.2020. 

Prenájom predmetných priestorov v roku 2007 bol realizovaný na základe predložených 

cenových ponúk záujemcov na prenájom nebytových priestorov a bol schválený Uznesením  

č. 52/2007 miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Uznesením schválená 
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výška nájomného zodpovedala navrhnutej výške nájomného zo strany žiadateľky, tzn.  výška 

nájomného za kancelárske priestory 132,78 €/m2, za ostatné priestory nájomné vo výške 99,58 

€/m2/rok + poplatky za energie a služby. Ročné nájomné za predmetné priestory je 9 959,17 €. 

Nájomné je splatné mesačne vo výške 829,93 € do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

Nájomca hradí nájomné riadne a včas. 

 

Prehľad výšky nájmu nájomcu – I. nadzemné podlažie: 

Obdobie Nájom v €/m2/rok za 

kancelárie 

Nájom v €/m2/rok za ostatné priestory 

01.08.2007 – 31.07.2008 132,78 99,58 

01.08.2008 – 31.07.2013 132,78 99,58 

01.08.2013 – 31.12.2017 132,78 99,58 

01.01.2018 – 31.12.2020 132,78 99,58 

 

V tabuľkovej forme predkladáme na porovnanie prehľad výšky nájmu ostatných nájomcov 

na II. nadzemnom podlaží v objekte Pernecká 2, Špieszova 37. 

 

Prehľad výšky nájmu nájomcov Pernecká, Špieszova – II. nadzemné podlažie 

p. č.  Nájomca  Nájom v €/m2/rok za 

kancelárie 

Nájom v €/m2/rok za ostatné 

priestory 

1. VPS 1,00 ročne žiadny nájom 

2. COOP Jednota Považská Bystrica, 

spotrebné družstvo v konkurze  

99,58 žiadny nájom 

3. Ing. Janka Šuttová – ECON-

ELECTRO  

99,58 žiadny nájom 

4. Sociálna poisťovňa  99,58 66,39 

5. MiJa Trade, s.r.o. 100,00 žiadny nájom 

6. HR Innovations s.r.o. 99,60 žiadny nájom 

7. TEN SOFTWARE s.r.o. 99,58 žiadny nájom 

 

Podmienky užívania a minimálna výška nájomného v priestoroch na II. nadzemnom podlaží 

v objekte Pernecká-Špieszova boli stanovené Uznesením č. 252/2005 zo dňa 08.11.2005 Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nasledovne: 99,58 €/m2/rok za kancelárie, 

66,39 €/m2/rok za zasadaciu miestnosť, 66,39 €/m2/rok za ostatné priestory + poplatky za energie 

a služby + indexácia nájomného podľa inflácie. Dôvodom pre takýto postup v roku 2005 bolo, že 

príjem z prenájmu týchto priestorov bol kalkulovaný ako súčasť splátky úveru, ktorý mala mestská 

časť na výstavbu tohto objektu. Od tohto obdobia sa stabilizovali záujemcovia v predmetnom 

objekte.  
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Výška nájmu navrhnutá v tomto uznesení je upravená na rovnakú výšku nájmu nájomcov na II. 

nadzemnom podlaží v polyfunkčnom objekte Pernecká 37, Špieszova 29, tzn. 99,58 €/m2/rok za 

kancelárske priestory a 66,39 €/m2/rok za ostatné priestory. V prípade schválenia úpravy 

nájomného tak, ako je uvedené v tomto návrhu uznesenia by ročné nájomné za prenájom 

nebytových priestorov predstavoval sumu 7 347,39 €.  

 

Predĺženie nájomnej zmluvy možno schváliť v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 

č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

o  ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

Dôvodom schválenia nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s citovaným 

ustanovením zákona o majetku obcí je skutočnosť, že žiadateľ má predmetný nebytový priestor 

prenajatý od roku 2007, platobná disciplína je na vysokej úrovni, riadne si plní povinnosti 

vyplývajúce z nájomnej zmluvy a poskytuje notársku činnosť aj pre obyvateľov Karlovej Vsi. 

 

Miestna rada MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej 

o predĺženie nájmu nebytových priestorov Pernecká, Špieszova a o úpravu výšky nájmu a odporúča 

materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo variante 2. 

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 26.11.2020: 

Finančná komisia prerokovala materiál „Žiadosť  JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu 

nebytových priestorov Pernecká, Špieszova a o úpravu výšky nájmu“ a odporúča predložiť materiál 

na rokovanie miestneho zastupiteľstva s predloženým variantom č. 2. 

Prít. : 5                 Za : 5                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 


