
MESTSK� ČASŤ  BRATISLAVA-PETRŽALKA
Kutl�kova 17, 852 12 Bratislava

--------------------------------------------------------------------------------------------

Z�sady a postup pri pren�jme nebytov�ch priestorov 
(Schv�len� v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 12. j�na 2007 

uznesen�m č. 50)



čl. I
�vodn� ustanovenie

1. Z�sady upravuj� postup pri pren�jme nebytov�ch priestorov, ktor� s� vo vlastn�ctve 
mestskej časti Bratislava-Petržalka a zveren� do spr�vy hlavn�m mestom SR Bratislava.

2. Pren�jom nebytov�ch priestorov upravuje:
- Z�kon č. 116/1990 Zb. o n�jme a pren�jme nebytov�ch priestorov v znen� neskorš�ch 

predpisov,
- Z�kon č. 40/1964 Zb. Občiansky z�konn�k v znen� neskorš�ch predpisov, 
- Nariadenie vl�dy č. 87/1995 Z. z., ktor�m sa vykon�vaj� niektor� ustanovenia 

Občianskeho z�konn�ka,
- Z�kon č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znen� neskorš�ch predpisov, 
- Z�kon č. 18/1996 Z. z. o cen�ch v  znen� neskorš�ch predpisov,
- Všeobecne z�v�zn� nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3/1994 

o z�sad�ch hospod�renia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a s majetkom zveren�m jej do spr�vy hl. mestom SR Bratislavou v znen� neskorš�ch 
predpisov /�9/,

- Pr�kaz starostu č. 3/2007 z 01. m�ja 2007
- tieto z�sady

čl. II
Postup pri pren�jme nebytov�ch priestorov

1. Žiadosť o pren�jom nebytov�ho priestoru vo vlastn�ctve mestskej časti Bratislava-
Petržalka a zveren�ho do spr�vy mestskej časti Bratislava-Petržalka sa predklad� a eviduje 
na Miestnom �rade mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelen� podnikateľsk�ch 
činnost�. 

2. Oddelenie podnikateľsk�ch činnost� po obdržan� ozn�menia o voľn�ch nebytov�ch 
priestoroch od miestnych podnikov  informuje prednostu Miestneho �radu  mestskej časti  
Bratislava-Petržalka o tejto skutočnosti do 5 pracovn�ch dn�. 

3. Starosta na z�klade podan�ch žiadost� vyberie najvhodnejšieho žiadateľa o konkr�tny 
nebytov� priestor. 

4. Zmluvu o pren�jme nebytov�ho priestoru  uzatv�ra riaditeľ miestnych podnikov po  
obdržan� s�hlasu s uzatvoren�m n�jomnej zmluvy starostom. 

5.   K žiadosti o pren�jom nebytov�ho priestoru žiadateľ dolož� :
a) doklad identifikuj�ci žiadateľa (u podnikateľsk�ho subjektu v�pis zo živnostensk�ho 
alebo obchodn�ho registra; osvedčenie o registr�cii občianskeho združenia, nad�cie, 
športov�ho klubu a, pod.), nie starš� ako 3 mesiace, 
b) �čel n�jmu, na ktor� sa nebytov� priestor bude využ�vať.  



čl. III
Stanovenie v�šky n�jomn�ho a sp�sob platenia

1. V�ška n�jomn�ho ( sadzba za m�)  za pren�jom  nebytov�ho  priestoru  sa stanov� v zmysle 
z�kona č. 18/1996 Z. z. o cen�ch v znen� neskorš�ch predpisov dohodou zmluvn�ch str�n, 
v zmysle prijat�ch z�sad a odpor�čanej v�šky ročn�ho n�jomn�ho za 1 m2 podlahovej 
plochy  podľa charakteru  vykon�vanej činnosti a �čelu využitia.

2. �hrada služieb spojen�ch s už�van�m nebytov�ho priestoru je v zmluve o n�jme vždy 
uveden� osobitne a nie je s�časťou ceny n�jomn�ho.

3. V�ška n�jomn�ho za m2 ročne je každoročne upravovan� na z�klade uplatnenia ročn�ho 
inflačn�ho indexu za predch�dzaj�ci kalend�rny rok oznamovan�ho Štatistick�m �radom 
Slovenskej republiky a to tak, že v�ška z�kladn�ho dohodnut�ho n�jomn�ho sa 
každoročne uprav� pripoč�tan�m s�činu priemern�ho ročn�ho inflačn�ho indexu za 
predch�dzaj�ci rok a z�kladn�ho n�jomn�ho. 

4. V zmysle  � 17 ods. 2 VZN  mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3/1994  o z�sad�ch 
hospod�renia s majetkom  mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zveren�m jej 
do spr�vy hlavn�m mestom Slovenskej republiky Bratislavou starosta uzaviera  n�jomn� 
zmluvy  na pren�jom nehnuteľn�ho majetku  na dobu do 5 rokov. 

5. Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka vyd� s�hlasn�  stanovisko  k odpisovaniu vlo-
žen�ch  investičn�ch n�kladov  do  opr�v  a �držby prenajat�ho nebytov�ho priestoru na 
z�klade p�somnej žiadosti n�jomcu.

6. Minim�lna v�ška ročn�ho n�jomn�ho za každ�  m2:

1. obchodn� priestor  

(v ktorom sa vykon�va ak�koľvek činnosť za �čelom zisku)
a) maloobchodn� predajne    50,00 €
b) reštaur�cie, pohostinstv�, espress� 73,00 €
c) kancel�rie (st�vkov�, realitn� a advok�tska kancel�ria, kancel�ria  

daňov�ch a �čtovn�ch poradcov, vedenie �čtovn�ctva, komerčn� 
poisťovn�ctvo, peňažn� služby, obchodovanie s cenn�mi  
papiermi a akciami, a pod.)                                                               83,00 €
Haanova 10 (Uznesenie MR MČ Bratislava-Petržalka č. 554/2010) 50,00 €

d)  ostatn� kancel�rie                                                                                67,00  €
Haanova10(Uznesenie MR MČ Bratislava-Petržalka č. 554/2010)      50,00 €

e) služby( napr. holičstvo, kadern�ctvo, kozmetick� služby  
fitnes, sol�ri� a pod. )                                                                         37,00 €

f ) služby (oprava obuvi, krajč�rstvo, opravy dom�cich 
elektrospotrebičov a pod.)                                                                  17,00 €

g) v�robn� priestory a dielne    30,00 €
h) sklady  ( sl�žiace ako s�časť obchodu, služieb, v�roby  a

priestory sl�žiace na uskladnenie tovarov alebo pomocn�ch 
materi�lov  )                                                                                             14,00 €

i) chodby, v�ťahy,                         10,00 €
j) soci�lne služby                                                                                       10,00 €
k) zdravotn� služby                                                                                   33,00 €
l) zubn� ambulancie                                                     50, 00 €



2. priestory pre  neziskov� organiz�cie 1 -17,00 €

( v ktor�ch  je  vykon�van� činnosť neziskovej organiz�cie, neziskov�ho zv�zu, klubu,   
nad�cie, ml�dežn�ckej alebo humanitnej organiz�cie alebo in�ho neziskov�ho subjektu)

čl. IV
Z�verečn� ustanovenia

1. Riaditelia pr�spevkov�ch organiz�ci� pod�vaj� na mestsk� časť Bratislava-Petržalka, 
oddelenie podnikateľsk�ch činnost�  štvrťročne prehľady o uzatvoren�ch zmluv�ch 
a aktu�lnych n�jmoch k term�nu  31. marec, 30. j�n, 30. september a 31. december  
najnesk�r tri pracovn� dni po uveden�ch term�noch v elektronickej forme v tabuľke
(Excel),  ktor� tvor� pr�lohu materi�lu.

2. Tieto z�sady nadob�daj� �činnosť dňom 12. j�na 2007.

Milan Ft�čnik 
starosta  

Pr�loha: (1)
- Tabuľka



Pr�loha č. 1

Pr�spevkov� organiz�cia

Prehľad a evidencia zml�v k____________________

Finančn� plnenie v 
kalend�rnom roku v Sk Platnosť zmluvyP. 

č. 
Č�slo 

zmluvy Typ zmluvy Partner Predmet - �čel n�jmu
Prenajat� 

plocha         
v m2

Cena        
n�jmu       
Sk/m2 Pr�jem za 

priestory
Pr�jem 
spolu od: do:

Pozn�mka

Bratislava, dňa Vyhotovil: Pečiatka a podpis 
Pozn�mka:

Pri type uveďte. o ak� zmluvu ide (dod�vateľsk�, darovacia, k�pna, n�jomn�, poistn�, z�menn�, o pridelen� grantu, o v�požičke, o združen�, o stavan�, o dielo, o poskytnut� dot�cie, o poskytnut� služby, o 
poskytnut� pr�vnych služieb, o p�žičke a pod.)


