
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES 
(8. Volebné obdobie) 

 
 
 
 
 

Materiál na 2. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 19.02.2019 

 
 

 
 

Zámer mestskej časti vypovedať zmluvu o nájme 
nebytových priestorov č. 135 0 33 60 06 

 
 
Predkladateľ: 
Dana Čahojová, 
starostka 
 

Spracovateľ:  
Mgr. Martina Bendíková 
referát právny 

         
 
 

 
 

 
 

 
 

Prerokované: 
- v miestnej rade  05.02.2019  miestna rada prerokovala materiál a odporúča  

predložiť do miestneho zastupiteľstva 

 v komisii finančnej  31.01.2019 
- v komisií legislatívno- právnej  04.02.2019 
         
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 



2 
 

NÁVRH  UZNESENIA 
 

 
PREAMBULA 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Karlova Ves,        
v snahe hospodárne, operatívne a najmä efektívne zabezpečovať verejnoprospešné služby v 
podobe správy a údržby zelene, komunikácií, či iných verejných priestranstiev v správe 
mestskej časti a plnení iných verejnoprospešných úloh na území Mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves založilo pre plnenie týchto verejnoprospešných úloh v roku 2016 svoju vlastnú 
príspevkovú organizáciu - Verejnoprospešné služby Karlova Ves, ktorej doterajšie pôsobenie 
potvrdilo tento cieľ. S prihliadnutím na potrebu definitívneho stabilizovania tejto organizácie 
v samostatných, dostupných a primeraných priestoroch, ktoré sa ani po niekoľkoročnom 
hľadaní v rámci územia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a finančných možností 
mestskej časti nepodarilo nájsť, berúc ako jedinú možnosť v úvahu premiestniť túto 
organizáciu do nebytových priestorov terajšieho nájomcu CREATIV LINE s.r.o 

 
 

deklaruje 
 
zmenu využitia predmetu nájmu špecifikovanom v nájomnej zmluve č. 135 0 33 60 06 zo 
dňa 29.09.2006 v znení dodatku č. 1 zo dňa 04.03.2015, konkrétne nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v stavebnom objekte súpis. č. 6072 na Segnerovej ulici č. 1/B v Bratislave, 
postavených na pozemku parc. č. 668/8, k.ú. Bratislava – Karlova Ves, o celkovej podlahovej 
ploche 384 m2, ktorých vlastníkom je Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, z dôvodu 
verejného záujmu, a to zriadenia sídla príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby 
Karlova Ves, so sídlom Námestie sv. Františka 8, 841 05 Bratislava, IČO: 50 422 057 
v predmetnom objekte. 

 
a 
 

schvaľuje 
 

 
zámer mestskej časti vypovedať nájomnú zmluvu č. 135 0 33 60 06 zo dňa 29.09.2006  
v znení dodatku č. 1 zo dňa 04.03.2015, nájomcu CREATIV LINE – Ateliér reklamy s.r.o. so 
sídlom Sládkovičova 1962, 093 02 Vranov nad Topľou, v súčasnosti CREATIV LINE s.r.o., 
so sídlom Segnerova 1/B, 841 04 Bratislava, IČO: 31719791, z dôvodu zmeny využitia 
predmetu nájmu špecifikovanom v tejto zmluve.  
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Dôvodová správa 

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves uzatvorila dňa 29.09.2006 Zmluvou o nájme 
nebytových priestorov č. 1350336006 (ďalej len „zmluva“) so spoločnosťou CREATIV LINE 
– Ateliér reklamy s.r.o. so sídlom Sládkovičova 1962, 093 02 Vranov nad Topľou, v súčasnosti 
CREATIV LINE s.r.o., so sídlom Segnerova 1/B, 841 04 Bratislava, IČO: 31719791 (ďalej len 
„nájomca“). Na základe uvedenej zmluvy boli nájomcovi prenechané do dočasného odplatného 
užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v stavebnom objekte súpis. č. 6072 na Segnerovej 
ulici č. 1/B v Bratislave, postavenom na pozemku parc. č. 668/8, k.ú. Bratislava – Karlova Ves, 
o celkovej podlahovej ploche 384 m2, ktoré pozostávajú z:  

- prednej miestnosti vrátane sociálneho zariadenia (2x WC, prechodná miestnosť – 
kuchynka), do ktorej je vstup cez terasu, o celkovej výmere 75 m2, 

- zadnej miestnosti, vrátane sociálneho zariadenia (2x WC, 1x sprcha s umývarkou, šatne) 
a skladových priestorov o celkovej výmere 249 m2, 

- miestnosti nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch 60m2. 
Predmetná zmluvy je uzatvorená na dobu určitú, a to do 30.09.2026. Nájom sa končí 

uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý.  
Pred uplynutím doby nájmu je možné zmluvu ukončiť iba vzájomnou dohodou zmluvných 

strán alebo výpoveďou nájomcu či prenajímateľa z dôvodov uvedených v čl. IV ods. 2 písm. c) 
zmluvy. Jedným z výpovedných dôvodov upravených v uvedenom ustanovení zmluvy je (cit.): 
„prenajímateľ môže vypovedať nájom ak: • dôjde z iných vážnych dôvodov (verejný záujem), 
ktoré deklaruje Mestská časť Bratislava – Karlova Ves k zmene využitia predmetu nájmu.“. 
Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po 
doručení výpovede. 

Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 
185/2016 zo dňa 26.4.2016 zriadila Mestská časť Bratislava – Karlova Ves (ďalej len „mestská 
časť“) príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby Karlova Ves, so sídlom Námestie sv. 
Františka 8, 841 05 Bratislava, IČO: 50 422 057 (ďalej len „príspevková organizácia“). 
Dôvodom jej zriadenia bolo zefektívnenie verejnoprospešných služieb, ako je údržba miestnych 
komunikácií a verejných priestranstiev v správe mestskej časti, údržba pieskovísk či detských 
ihrísk, ktorá je v záujme obyvateľov mestskej časti. Príspevková organizácia vykonáva svoju 
činnosť od 1.7.2016. V súčasnosti príspevková organizácia sídli v priestoroch jej zriaďovateľa, 
kde využíva kanceláriu na prízemí Miestneho úradu mestskej časti. Vzhľadom na rozširujúcu 
sa personálnu základňu príspevkovej organizácie a s tým súvisiaci nárast administratívy 
a potreby materiálnej a technickej vybavenosti, príspevková organizácia potrebuje väčšie 
priestory, ktoré jej však mestská časť ako jej zriaďovateľ nevie na adrese svojho sídla (Námestie 
sv. Františka č. 8) poskytnúť. S prihliadnutím na verejný záujem riadneho a efektívneho 
poskytovania verejnoprospešných služieb v Karlovej Vsi, ako aj na lokalitu a usporiadanie 
priestorov na Segnerovej ulici č. 1/B, má mestská časť v pláne zmeniť sídlo príspevkovej 
organizácie a presunúť jej základňu do priestorov, ktoré momentálne využíva nájomca. 

 
Bratislava, február 2019. 
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1. MiR dňa 05.02.2019 
 
Stanoviská komisií k materiálu Schválenie zámeru mestskej časti vypovedať zmluvu o nájme 
nebytových priestorov č. 135 0 33 60 06. 
 
 
Stanovisko komisie legislatívno-právnej (LP) zo dňa 04.02.2019: 
Komisia súhlasí so zámerom mestskej časti vypovedať nájomnú zmluvu č. 135 0 33 60 06 
a odporúča zastupiteľstvu schváliť uznesenie a navrhnúť nájomcovi výpoveď dohodou 
k 31.08.2019. V opačnom prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na dátume k 31.08.2019 
bude výpoveď riadne doručená s trojmesačnou výpovednou lehotou. 
Prít.: 3                   Za: 3                       Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 31.01.2019: 
Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál a odporúča predložiť materiál na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva 
Prít. : 6                 Za : 6                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 

 
 
 
 
 


