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NÁVRH  UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 

      
 
 ALTERNATÍVA A: 

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 o celkovej výmere 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 01.01.2018 do 31.12.2020, 
s nájomným vo výške 132,78 €/m2/rok za kancelárske priestory a 99,58 €/m2/rok za ostatné 
priestory 
 
 
ALTERNATÍVA B: 
 

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 o celkovej výmere 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 01.01.2018 do 31.12.2020,  
s nájomným vo výške 99,58 €/m2/rok za kancelárske priestory a 66,39 €/m2/rok za ostatné 
priestory 
 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 Dňa  25.09.2017 požiadala JUDr. Miriam Szabová, Špieszova 2, Bratislava, IČ DPH: SK 
1075588547 o predĺženie a úpravu nájomnej zmluvy č. 088 0 33 40 07 na nebytové priestory  
v polyfunkčnom dome na Špieszovej 2 a Perneckej 37 v Bratislave. 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. 2 zo dňa 17.07.2013 bola doba trvania nájmu 
predĺžená do 31.12.2017. 

 
 



 
 
 
 
Prenájom predmetných priestorov bol realizovaný na základe ponukového konania          (v 

prílohe) a Uznesením č. 52/2007 bolo schválené nájomné za kancelárske priestory vo výške 
132,78 €/m2 , za ostatné priestory je nájomné vo výške 99,58 €/m2/rok + poplatky za energie 
a služby (príloha). Ročné nájomné za predmetné priestory je 9 959,42 €. Nájomné je splatné 
mesačne vo výške 829,93 € do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  

Zámer prenajať predmetné nebytové priestory bol zverejnený na úradnej tabuli mestskej 
časti. 
 
Prehľad výšky nájmu: 
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 
 

JUDr. Szabová žiada o úpravu nájomného z dôvodu dlhodobého seriózneho užívania 
predmetných priestorov a riadneho plnenia si povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy na 
úroveň výšky prenájmov  schválených pre nebytové priestory na II. nadzemnom podlaží v objekte 
Pernecká, Špieszova. Uznesením č. 252/2005 zo dňa 08.11.2005 miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves schválilo podmienky nájmu nebytových priestorov celého II. 
nadzemného podlažia nasledovne:  99,58  €/m2/rok za kancelárie,          66,39 €/m2/rok za 
zasadaciu miestnosť, 66,39 €/m2/rok za skladové priestory + poplatky za energie a služby + 
indexácia nájomného podľa inflácie.  (príloha materiálu). V tabuľkovej forme predkladáme 
prehľad výšky nájmu nájomcov na II. nadzemnom podlaží v objekte Pernecká 2, Špieszova 37. 
(príloha Situačný plán II. nadzemného podlažia). 
 
Prehľad výšky nájmu nájomcov Pernecká, Špieszova 
Nájomca  Nájom v €/m2/rok za 

kancelárie 
Nájom v €/m2/rok za ostatné priestory 

PROFIT REAL INVEST  s. r. o 99,60 žiadny nájom 

Ing. Janka Šuttová – ECON-
ELECTRO  

99,5 žiadny nájom 

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

COOP Jednota Považská Bystrica, 
spotrebné družstvo v konkurze  

99,58 žiadny nájom 

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

Sociálna poisťovňa 99,58 66,39 
 



 
 
 
 
 
 
Prenájom predmetného nebytového priestoru je navrhovaný formou priameho prenájmu, 

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. Na priamy prenájom sa teda 
primerane použijú ustanovenia zákona o priamom prevode. Zámer prenajať majetok týmto 
spôsobom bol zverejnený podľa ustanovení § 9a ods. 2 a ods. 5 zákona. V tomto prípade ide 
o prenájom subjektu, ktorý predmetný nebytový priestor doteraz užíval a prenajaté nebytové 
priestory používa na poskytovanie notárskych služieb pre obyvateľov Karlovej Vsi.  

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej 
o predĺženie nájmu nebytových priestorov a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva.  
Stanoviská komisií k materiálu Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu nebytových 
priestorov. 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 19.10.2017: 
Finančná komisia odporúča schváliť alternatívu B/ návrhu uznesenia v predloženom materiáli 
Prít. : 8                   Za : 8                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0 

 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 16.10.2017: 
Komisia RPHSR súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy. 
Za:5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 
 
 
 

  


