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NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

VARIANT 1
schvaľuje

zámer  mestskej  časti  dlhodobo  prenajať  nebytové  priestory  na  Matejkovej  20  v Bratislave
s podmienkou uvedenia priestorov nájomcom do užívania schopného stavu a so zohľadnením tejto
skutočnosti vo výške nájomného

VARIANT 2
schvaľuje

 
zámer  mestskej  časti  zveriť  nebytové  priestory  na  Matejkovej  20  v Bratislave  príspevkovej
organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves, IČO: 50422057 so sídlom Nám. sv. Františka
č. 8, Bratislava

VARIANT 3
schvaľuje

zámer mestskej časti pokračovať v rokovaniach s vlastníkmi garáží smerujúcich k možnosti  
vybudovania  zariadenia statickej dopravy

splnomocňuje 

starostku predmetnej veci konať.

Dôvodová správa

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves  je vlastníkom nebytových priestorov nachádzajúcich
sa na 5. podlaží objektu na Matejkovej 20 v Bratislave. Stavba je zapísaná na liste vlastníctva číslo
2508 pre obec Bratislavu, katastrálne územie Karlova Ves, súpisné číslo  5042, na parcele číslo
1426/14. 

Vo  vzťahu  k majetku  je  mestská  časť  povinná  ho  zveľaďovať,  chrániť, zhodnocovať,
udržiavať a užívať ho. Keďže predmetné nebytové priestory sú momentálne nevyužívane (prázdne
od  01.12.2016)  a snahou  mestskej  časti  je  koncepčné  a strategické  rozhodnutie  o využití
predmetných nebytových priestorov, predkladáme materiál „ Zámer zhodnotenia nevyužívaných
nebytových priestorov na Matejkovej 20 “ na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu.   



Vzhľadom na nezáujem o ďalší prenájom zo strany nájomcov na Matejkovej 20 bol na  
16.  zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Karlova  Ves  dňa  28.06.2016
predložený materiál „Informácia o stave obsadenosti nebytových priestorov na Matejkovej 20“
s návrhom ďalšieho využitia predmetných nebytových priestorov (zariadenie statickej dopravy).
Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves prijalo  Uznesenie č.  219/2016/B,
ktorým  súhlasilo  s  využitím  predmetných  priestorov  pre  nové  zariadenie  statickej  dopravy.
Nadväzne na prijaté uznesenie boli miestnym úradom oslovení vlastníci garáží na Matejkovej ulici
č. 20 s požiadavkou o vyjadrenie sa k zámeru mestskej časti na využitie 5. podlažia objektu pre
potreby statickej dopravy. 
V súlade  so  znením §  14  Zákona  č.  182/1993  Z.  z.  NRSR o vlastníctve  bytov a nebytových
priestorov  je  potrebný  súhlas  všetkých  vlastníkov  bytov  a nebytových  priestorov  v  dome  na
najvyššom poschodí. Na základe vykonaného zisťovania, táto podmienka nebola splnená.

Technický  stav  strešnej  konštrukcie  nebytových  priestorov  je  dlhodobo  nevyhovujúci,
životnosť  a funkčnosť  okien  je  v obdobnom stave.   Práve  kvôli  neuspokojivému  technickému
stavu  predmetných  nebytových  priestorov  nebol  ďalší  záujem  zo  strany  predchádzajúcich
nájomcov.  O predmetné nebytové priestory prejavila, pri spoločnom pracovnom rokovaní, záujem
aj príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Karlova Ves.  
V prípade  rozhodnutia  o ďalšom  využití  predmetných  nebytových  priestorov  na  kancelárske
a administratívne účely, ktoré majú potenciál dynamických zmien využitia,  je nutná investícia do
sprevádzkovania priestorov zo strany mestskej časti, alebo záujemcov o prenájom. 
Miestna rada MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovala materiál  Zámer zhodnotenia nevyužívaných
nebytových priestorov na Matejkovej 20 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.    

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 30.11.2017:

Finančná komisia odporúča strategicky – dlhodobo variant č. 3 predloženého návrhu, a do jeho
realizácie odporúča realizovať variant č. 1
Prít. : 9                   Za : 9                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0

Stanovisko komisie regionálnej  politiky,  hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 27.11.2017:

Komisia RPHSR podporuje predložený materiál  Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových
priestorov na Matejkovej 20.
Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0



Príloha – VARIANT 1

INZERÁT MATEJKOVA 20

Na prenájom 5. podlažie objektu na Matejkovej ul. č. 20 v Bratislave o celkovej výmere 774 m2  .
Nebytové priestory sú určená na kancelársko-administratívne účely. 
Najmenšia výmera kancelárie od 11,38 m2 . 
Objekt sa nachádza v k. ú.  Karlova Ves,  na pravej strane cesty smerujúcej z Dlhých dielov na
Devínsku cestu. Prístup k predmetným priestorom je z cesty, vonkajším schodiskom.
Súčasťou objektu sú štyri podlažia garáží. V objekte je zavedený monitorovací systém.
Predmetné nebytové priestory sú vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, stavba je
zapísaná na liste vlastníctva č. 2508, súpisné  číslo 5042, p. č. 1426/14.
Nebytové  priestory sú  v pôvodnom stave,  náklady na  uvedenie  do  prevádzkyschopného  stavu
budú odrátané z nájomného. 
Komplexný prenájom ponúkaných nebytových priestorov je výhodou. 
V súlade so znením zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení platných predpisov a zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení platných predpisov bude prenájom schválený v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 


