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N Á V R H  U Z N E S E N I A:  

 

Miestna rada     

po prerokovaní materiálu  

 

o d p o r ú č a     

Miestnemu zastupiteľstvu 

 

s c h v á l i ť 

 

; nájom bytov č. 31, 37, 41 v bytovom dome Bojnická 7545/25, postavenom na parcele registra 

„C“ KN č. 17090/18, evidovanom na liste vlastníctva č. 2382, katastrálne územie Nové Mesto 

(ďalej aj „predmet nájmu“), vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

; nájomcovi - EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 

00 491 870, ktorý je príspevkovou organizáciou mestskej časti (ďalej aj „nájomca“) 

 

; za nájomné vo výške určenej  Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 

23.apríla 2008 č.01/R/2008 o regulácii cien nájomného, v znení opatrenia č. 02/R/2008, ako aj 

opatrenia 01/R/2011, v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú 

 

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca je príspevkovou 

organizáciou mestskej časti, ktorá tým zabezpečí ubytovanie niektorých svojich zamestnancov, 

prioritne takých ktorí majú trvalý pobyt mimo Bratislavy, v záujme zvýšenia záujmu takýchto 

zamestnancov o zamestnanie v tejto príspevkovej organizácii 

 

; za podmienky : 

 

nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nebude nájomná zmluva podpísaná zo strany nájomcu 

v tejto lehote, toto uznesenie stráca platnosť. 

 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D Ô V O D O V Á   S P R Á VA : 
 

Dňa 17. augusta 2021 požiadal EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 

Bratislava, IČO: 00 491 870 (ďalej aj „EKO-podnik“), príspevková organizácia mestskej časti 

o pridelenie voľných bytov do správy tejto príspevkovej organizácie, z dôvodu zvýšenia 

záujmu najmä mimobratislavských uchádzačov o zamestnanie, poskytnutím hodnotného 

benefitu – ubytovania, nakoľko platové pomery v príspevkovej organizácii nie sú konkurencie 

schopné vo vzťahu k iným spoločnostiam v Bratislave. Záujem o zamestnanie EKO-podniku 

často „stroskotáva“ na tom, že im nie sú schopní poskytnúť ubytovanie. 

 

Uzatvorením nájomných zmlúv by EKO-podnik získal do nájmu 3 byty (č. 31, 37, 41)  

nachádzajúce sa v bytovom dome Bojnická 7545/25, pričom by bol oprávnený uzatvárať 

zmluvy o podnájme, so svojimi zamestnancami – prednostne takými, ktorých trvalý pobyt je 

mimo Bratislavy. Zmluva o podnájme by bola uzatvorená so zamestnancom len na dobu určitú 

– počas trvania pracovného pomeru s príspevkovou organizáciou, bez povinnosti následného 

poskytnutia bytovej náhrady. 

 

V zmysle ustanovení § 719 Občianskeho zákonníka :  

 

Podnájom bytu (časti bytu) 

§ 719 

(1) Prenajatý byt alebo jeho časť možno inému prenechať do podnájmu na dobu určenú v 

zmluve o podnájme alebo bez časového určenia len s písomným súhlasom prenajímateľa. 

Zmluva o podnájme upravuje podmienky skončenia podnájmu, najmä možnosť dať výpoveď zo 

strany prenajímateľa; ak sa nedohodlo inak, platí, že podnájom možno vypovedať bez uvedenia 

dôvodov v lehote podľa § 710 ods. 3. 

(2) Ak nájomca nemôže zo závažných dôvodov po dlhšiu dobu byt užívať a ak prenajímateľ 

nesúhlasí bez závažných dôvodov s tým, aby prenajatý byt alebo jeho časť nájomca prenechal 

inému do podnájmu, môže súd na návrh nájomcu rozhodnutím nahradiť prejav vôle 

prenajímateľa. 

(3) Ak bol podnájom dojednaný na určitú dobu, skončí sa tiež uplynutím tejto doby. 

(4) Po skončení podnájmu podnájomník nemá právo na náhradný podnájom. 

 

Výška nájomného vyplýva z Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23.apríla 

2008 č.01/R/2008 o regulácii cien nájomného, v znení opatrenia č. 02/R/2008, ako aj opatrenia 

01/R/2011, pričom sa uplatňuje režim tzv. regulovaného nájomného, ktoré je ako maximálne 

v tomto opatrení stanovené. Toto nájomné by uhrádzal mestskej časti priamo EKO-podnik.  

 

Prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí je možné odôvodniť tým, že nájomca je príspevkovou organizáciou mestskej časti, ktorá 

tým zabezpečí ubytovanie niektorých svojich zamestnancov, prioritne takých ktorí majú trvalý 

pobyt mimo Bratislavy, v záujme zvýšenia záujmu takýchto zamestnancov o zamestnanie v 

tejto príspevkovej organizácii. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 
 


