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V Bratislave, dňa 27.05.2019 
 

Opätovná žiadosť o zníženie výšky nájmu 
 
   Týmto Vás opakovane žiadam o zníženie výšky nájmu za prenajaté priestory časti 
parkoviska, cca 9 parkovacích miest, ktoré mám v prenájme od roku 2008. Tento nájom by 
mi mal skončiť 30.6.2019 alebo podpísaním návrhu zastupiteľstva na zvýšenie ceny nájmu.  
    
    Ako som už uviedol, do nájmu som dostal voľnú parkovaciu plochu parkoviska pod 
námestím a všetky priestory som si stavebne postavil z vlastných finančných prostriedkov. 
Na stavbu mám riadne kolaudačné rozhodnutie ako aj rozhodnutie o zmene účelu stavby 
na ručnú autoumyváreň a pneuservis. Tieto priestory riadne užívam na účel prevádzky 
ručnej autoumyvárne a pneuservisu, v ktorej osobne pracujem aj s manželkou a 
zamestnávam niekoľko zamestnancov. Celá stavba ma stála približne 45.000- eur.            V 
decembri 2016 zastupiteľstvo rozhodlo, aby som sprejazdnil vjazd na parkovisko pod 
námestím cez priestor, ktorý užívam v nájme. Dostal som časový limit do 30.6.2017, inak 
by vznikol dôvod na zrušenie nájomnej zmluvy. Termín som dodržal a prejazd som opäť z 
vlastných prostriedkov prerobil. Vyhodil som časť stavby. Stálo ma to všetko cca 9.900-eur. 
Z tejto čiastky som žiadal časť o vrátenie, prípadne odpočítanie z ceny nájmu. Odpoveď 
zastupiteľstva bolo rozhodnutie o znížení plochy, ale zvýšení ceny nájmu takmer troj 
násobne. Požadovaná čiastka za nájom je pre mňa prakticky likvidačná. 
 
  Ešte raz Vás žiadam o prehodnotenie a zmenu výšky nájmu, ktorá je značne neprimeraná, 
nakoľko mestská časť do týchto priestorov neinvestovala za celý čas ani cent. Priestor po 
dažďoch značne zateká a nie je možné ho v zimnom období ani len vytemperovať. 
 
    Prosím Vás o zníženie výšky nájmu a taktiež predĺženie doby nájmu na min. 5 rokov, 
nakoľko predĺženie o rok a pol mi nedovoľuje investovať do nových zariadení, nakoľko toto 
zariadenie  je v odpise 6 rokov a jeho nákupná cena je dosť vysoká. 
 
    Chcem Vás požiadať, ak by to bolo možné, rád by som sa zúčastnil na komisiách, ktoré 
budú moju vec riešiť. 
 
    Ďakujem za pochopenie a riešenie mojej situácie. 
 

   


