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 za cenu 16.600 EUR/rok za celý predmet 
 nájmu 
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Dôvodová správa 
 

 
K bodu:  Návrh na dlhodobý prenájom objektu na Tupolevovej ulici č. 7a pre žiadateľa  
               spoločnosť VIA Productions, s r.o. 
 
 
Žiadateľ: VIA Productions, spoločnosť s r.o., Oščadnica 1857, 023 01 Oščadnica 
 
 
Navrhovaná cena nájmu:   16.600 EUR/ rok za celý predmet nájmu  
 
Doba nájmu: od 1. 8. 2009 do 31. 7. 2029 
 
Odôvodnenie: 

 
Na mestskú časť Bratislava-Petržalka bola dňa 23. 3. 2009 doručená žiadosť spoločnosti VIA 
Productions, s r.o., Oščadnica 1857, ktorou žiada o dlhodobý prenájom objektu na 
Tupolevovej ul. č. 7a, bývalý objekt D/Š LUDUS. Úžitková plocha objektu 1. NP + 2. NP je 
1 274,20 m2 (1. NP = 707,70 m2, 2. NP = 566, 50 m2). 
Objekt plánuje spoločnosť využiť na sprevádzkovanie  komplexu – areálu Produkčného domu 
Eugena Suchoňa, ktorý zastreší komplexnú produkciu v oblasti hudby, slova, zvukových 
efektov a postprodukcie videa s orientáciou na filmovú tvorbu, predovšetkým na 
dokumentárnu tvorbu, hudobné videoklipy. Taktiež plánuje v tomto objekte konanie 
verejných kultúrnych akcií (koncertov) hlavne pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-
Petržalka.  
Časový plán realizácie projektu je 12 mesiacov, začiatok projektu (rekonštrukcia objektu) od 
08/2009 a ukončenie projektu do 08/2010. 
Rekonštrukcia objektu bude financovaná z vlastných finančných zdrojov spoločnosti. 
Predpokladané investičné náklady budú spolu predstavovať hodnotu 1.265.000,- EUR, z čoho 
predstavuje stavebná časť 500.000,-  EUR, časť interiérového vybavenia 165.000,- EUR 
a časť technológie pre hudobnú produkciu vo výške 600.000,-  EUR. Projekt spracovaný 
žiadateľom je spolu so žiadosťou priložený k materiálu.  
 
Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 19. 5. 2009 
a prijala uznesenie č. 398, ktorým  o d p o r ú č a  s  pripomienkami Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť dlhodobý prenájom objektu na Tupolevovej ulici 
č. 7a na dobu 20 rokov pre žiadateľa Via Productions, s.r.o. za cenu 16.600 EUR/rok za celý 
premet nájmu. 
 
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 4. 5. 2009 
Materiál bol predmetom rokovania komisie správy miestneho majetku a miestnych podnikov 
dňa 13. 5. 2009 a v komisii podnikateľských činností dňa 14. 5. 2009. Komisia si vyžiadala 
doplniť viacero informácií k prerokovanému materiálu, preto bude materiál spolu 
s doplnenými informáciami opätovne prerokovaný na zasadnutí podnikateľskej komisie dňa 
2. 6. 2009. Zasadnutia sa zúčastnia oprávnení zástupcovia spol. VIA Productions, s r.o., ktorí 
súčasne predložia originály požadovaných dokladov. 
Materiál bude prerokovaný aj v komisii finančnej.  
Stanoviská komisií budú doložené na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 
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Výpis uznesenia 
 

zo zasadnutia komisie správy miestneho majetku a miestnych podnikov konaného dňa 
13. 05. 2009 

 
K bodu 2  
Návrh na dlhodobý prenájom objektu na Tupolevovej ul. č. 7a pre žiadateľa spoločnosť 
VIA Productions, s r. o. 
 
Uznesenie :  
     -     Komisia odporúča objekt prenajať záujemcovi VIA Productions, s.r.o. 

- Komisia žiada doplniť do materiálu plochu prenajímaného objektu.  
- Nájomné bude žiadateľ platiť ročne vopred 
- Preveriť solventnosť uchádzača ( investícia 1 265 000 € ) 

 
Hlasovanie:    za             4      
                     proti         0 
                     zdržal sa   0 
 
V Bratislave,  13.05.2009 
 
Za správnosť výpisu zodpovedá :                                                             Zápisnicu odsúhlasil  :  
 
Ing. Ján Kubička, v.r.                                                                              Ing. Peter Hrdlička, v.r. 
                                                                                                                predseda komisie 
 
 

Výpis uznesenia 
 

zo zasadnutia komisie podnikateľských činností  konanej dňa 14. 05. 2009 
 
K bodu 2  
Návrh na dlhodobý prenájom objektu na Tupolevovej ul. č. 7a pre žiadateľa spoločnosť 
VIA Productions, s r. o. 
 
a) Komisia podnikateľských činností (KPČ) sa návrhom zaoberala a konštatuje, že v materiáli 
chýbajú informácie o spoločnosti: 
- výpis z obchodného registra 
- daňové priznanie spoločnosti za roky 2007 a 2008 
- informácia o počte zamestnancov a ich profesnej kvalifikácii 
- referencie z deklarovaných aktivít a činnosti 
- potvrdenie o zaplatení odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne za rok 2008 
- informácia, z akých zdrojov bude spoločnosť rekonštrukciu objektu financovať 
- spoločnosť nepredložila biznis plán na deklarovanú činnosť. 
Ďalej v predloženom materiáli chýba návrh nájomnej zmluvy, v ktorej by mal byť medzi 
inými zahrnutý postup projektových a realizačných prác vrátane sankcií za ich nesplnenie.  
KPČ žiada predložiť informáciu o výške predchádzajúceho nájmu. Odporúčame zachovať 
s novým nájomcom minimálne výšku nájmu predchádzajúceho nájomcu. 
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b) KPČ požaduje zapracovať do nájomnej zmluvy kauciu vo výške 100.000 EUR, ktorá by 
bola zárukou na realizáciu strechy a ostatných stavebných prác. 
 
Uznesenie č. 02/06/09 
 
KPČ žiada predkladateľa doplniť materiál o pripomienky uvedené v bode a) a b) a po ich 
zapracovaní opätovne predložiť do komisie KPČ. 
 
Hlasovanie:    za    6,  proti  0, zdržal sa   0. 
 
 
 
V Bratislave,  18.05.2009 
 
 
 
 
Za správnosť výpisu zodpovedá: 
Miriam Blaškovičová 
  
 
 
 
 
 
 
 


