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NÁVRH  UZNESENIA: 
 

Miestne zastupiteľstvo     

 

a) schvaľuje návrh Dodatku č. 2 k Zásadám prenajímania stavieb, nebytových priestorov             

a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a zvereným jej do správy 

hlavným mestom SR Bratislavou 

 

b) splnomocňuje starostu mestskej časti k vydaniu úplného znenia Zásad prenajímania stavieb, 

nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a 

zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 

 
 
 
 
 

- s pripomienkami 
 
- bez pripomienok 
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Dôvodová správa 
 
Dôvodom predloženia návrhu Dodatku č. 2 k Zásadám prenajímania stavieb, nebytových priestorov a 

pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným 

mestom SR Bratislavou je: 

1. skutočnosť, že k 31.12.2017 skončila platnosť nájomných zmlúv  s reklamnými spoločnosťami: 

- ISPA s.r.o. 

- Nubium s.r.o. 

- AKZENT BigBoard a.s.  

- euroAWK s.r.o. 

Nové nájomné zmluvy, resp. prijatie dodatkov k nájomným zmluvám sa nepodarilo uskutočniť, keďže 

nájomcovi nie sú ochotný zaplatiť sumu 750,00 eur/rok za bilboard, ktorý je v súčasnej dobe hranicou 

staveniska – umiestnenie bunkoviska k stavbe „Národného futbalového štadióna“. Neprijatím návrhu 

dodatku predstavuje výpadok vo financiách rozpočtu školy v sume 18 000,00 eur/rok. Voči všetkým 

reklamným spoločnostiam sú v súčasnej dobe podané žaloby na vypratanie pozemkov/oplotení. Po 

prerokovaní materiálu miestnou radou bolo schválené uznesenie: 

- ročné nájomné za bilboard v rozmeroch 510x240 cm v sume 520,00 eur/rok s časovým           

obmedzením so 31.12.2018 

- ročné nájomné za bigboard o rozmeroch 980x380 cm vo výške 1 850,00 eur/rok 

 

2. mestská časť uzatvorila Nájomnú zmluvu č. 124/2017 zo dňa 30.05.2017 (ďalej v texte ako 

„Zmluva“) so spoločnosťou BELEMIT, s.r.o. (ďalej v texte ako „nájomca“), ktorá bola vybratá 

v rámci obchodnej súťaže (uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 16/10 zo dňa 16.12.2016) 

a schválená miestnym zastupiteľstvom ako úspešný uchádzač obchodnej súťaže o prenájom        

budovy „Vernosť“. Predmetom nájmu bola nehnuteľnosť nachádzajúca sa na Nobelovej ul. č. 3 

v Bratislave v k.ú. Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA-m.č. Nové Mesto, na pozemku 

registra „C“ KN –parc. č. 13528, evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 3749, a to stavby 

– spoločenský dom s tromi nadzemnými podlažiami, so súpisným číslom 1300 (ďalej v teste ako 

„budova“). Vzhľadom k tomu, že nájomca nezaplatil nájomné, nekomunikoval 

s prenajímateľom, nevykonal žiadny pokus o zmier, listom zo dňa 04.04.2018 doručeným dňa 

04.05.2018 bolo nájomcovi doručené odstúpenie od zmluvy, výzva na zaplatenie zmluvnej     

pokuty vo výške 101 783,50 € a výzva na zaplatenie nájomného. Pôvodný nájomca mal         

uzatvorené podnájomné vzťahy s jednotlivými subjektmi, trvanie podnájomných vzťahov bolo 

viazané na zmluvný vzťah s mestskou časťou. Keďže v predmetnej budove sa nachádza           

Knižnica mestskej časti a Denné centrum seniorov je potrebné naďalej udržiavať budovu 

v prevádzke čo nie je možné bez prenajatia jednotlivých nebytových priestorov. Cena nájmu  

bola stanovená ako priemer cien vyplývajúcich z podnájomných zmlúv. Doplnenie Zásad        



4 
 

prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve nebytových priestorov 

a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy 

hlavným mestom SR Bratislavou, zabezpečí zosúladenie skutkového stavu užívania jednotlivých 

nebytových priestorov s právnym stavom, pričom mestská časť bude mať finančné prostriedky, 

na základnú prevádzku budovy. 

 

 


