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N�vrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

Alternat�va č. 1:
n�jomn� Bytov�mu podniku Petržalka, s.r.o. za už�vanie nebytov�ch priestorov na Haanovej 
10 v Bratislave vo v�ške 50 % z n�jomn�ho určen�ho podľa Z�sad a postupu pri pren�jme 
nebytov�ch priestorov v mestskej časti Bratislava-Petržalka od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2012 
(ukončenie platnosti n�jomnej zmluvy), t.j. 17.309,17 €/rok

Alternat�va č.  2:
v�šku n�jomn�ho Bytov�mu podniku Petržalka, s.r.o. za už�vanie nebytov�ch priestorov na 
Haanovej 10 v Bratislave podľa Z�sad a postupu pri pren�jme nebytov�ch priestorov 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka od 01.01.2010 do 31.12.2012 (ukončenie platnosti 
n�jomnej zmluvy) - 100 % , t.j. 34.618,34 €/rok
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Dôvodová správa

Bytov� podnik Petržalka, s.r.o. už�va nebytov� priestory na Haanovej 10 v Bratislave na 
z�klade n�jomnej zmluvy č. 5/2008 ako kancel�rie od 1. janu�ra 2009.

V uvedenej n�jomnej zmluve v čl�nku III. – V�ška n�jomn�ho a sp�sob platenia, odstavec 1 
V�ška n�jomn�ho za prenajat� predmet n�jmu (kancel�rie, chodby, WC, jed�leň a pod.) je 
stanoven� dohodou zmluvn�ch str�n v zmysle z�kona NR SR č. 18/1996 Z. z., a to na dobu 
od 01. 01. 2008 do 30. 06. 2008 na 1,-Sk/m2/ročne - spolu 1.274,- Sk bez DPH. Odstavec 2  
upravuje sp�sob platenia na ďalšie obdobie nasledovne:  
Od 01. 07. 2008 do 31. 12. 2012 bude n�jomn� za prenajat� nebytov� priestory dohodnut� 
dodatkom k tejto zmluve uzatvoren�m najnesk�r do 30. 06. 2008 v zmysle Z�sad a postupu 
pri pren�jme nebytov�ch priestorov, schv�len�ch Miestnou radou mestskej časti Bratislava-
Petržalka dňa 12. j�na 2007.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesen�m č. 303 zo dňa 
16.12.2008 schv�lilo v�šku n�jomn�ho ako 25 % z n�jomn�ho, určen�ho podľa Z�sad 
a postupu pri pren�jme nebytov�ch priestorov od 01. 01. 2009 na dobu 12 mesiacov. 
Bytov�mu podniku Petržalka, s.r.o. bol mesačn� z�lohov� predpis v objekte na Haanovej 10 
v Bratislave v priebehu roku 2009 menen� dvakr�t. D�vodom zmeny z�lohov�ho predpisu 
bolo nevyuž�vanie všetk�ch prenajat�ch priestorov n�jomcom. Ostatn� �prava n�jomnej 
zmluvy č. 5/2008 bola vykonan� dodatkom č. 7 s �činnosťou od 01. 10. 2009 (je podp�san� 
obidvomi zmluvn�mi stranami).

Mestsk� časť Bratislava-Petržalka eviduje za už�vanie nebytov�ch priestorov v objekte na 
Haanovej 10 v Bratislave spoločnosťou Bytov� podnik Petržalka s.r.o. nedoplatok. Rozdiel 
medzi �hradami a stanoven�m predpisom za mesiace janu�r až okt�ber  2009 v celkovej 
v�ške 3.803,31 € (114.579,00 Sk). 

Predkladan� materi�l bol prerokovan� v operat�vnej porade starostu dňa 09. 11. 2009, 
v komisii podnikateľsk�ch činnost� dňa 12. 11. 2009, v komisii finančnej dňa 18. 11. 2009 a 

v komisii spr�vy majetku a miestnych podnikov dňa 23. 11. 2009 (stanovisk� komisi� 
v pr�lohe).

N�vrh na určenie v�šky n�jomn�ho za už�vanie nebytov�ch priestorov na Haanovej 10 
v Bratislave spoločnosťou Bytov� podnik Petržalka, s.r.o. od 01.01.2010 bol dňa 18.11. 2009 
prerokovan� v miestnej rade, ktor� odporučila miestnemu zastupiteľstvu schv�liť alternat�vu 
č. 1.
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N�vrh

na určenie n�jomn�ho za už�vanie nebytov�ch priestorov na Haanovej 10 v Bratislave 
spoločnosťou Bytov� podnik Petržalka, s.r.o. od 01. 01. 2010 do 31.12. 2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidenčn� č�slo 

N�vrh dodatku č. 8

k zmluve o n�jme nebytov�ho priestoru na Haanovej 10 v Bratislave

č. 5/2008

uzatvoren� podľa z�kona č. 116/1990 Zb. o n�jme a podn�jme nebytov�ch priestorov v znen� 
neskorš�ch predpisov a v zmysle � 663 až 684 Občianskeho z�konn�ka medzi: 

Prenaj�mateľ: Mestsk� časť Bratislava-Petržalka
So s�dlom: Kutl�kova 17, 852 12 Bratislava 
Zast�pen�: Doc. RNDr. Milan Ft�čnik, CSc., starosta
IČO: 603 201
Bankov� spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.

č�slo �čtu: 1800599001/5600
a

N�jomca : Bytov� podnik Petržalka, s.r.o.
Haanova 10, 852 23 Bratislava

Zast�pen�:                                          Ing.  Michal Koniar, konateľ                
IČO: 36821012
IČ DPH: SK2022430806
Bankov� spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.

č�slo �čtu :  9416612001/5600
Z�pis: Obchodn� register Okresn�ho s�du Bratislava 

Odd. : Sro, Vložka č. 47489/B

Zmluvn� strany sa dohodli na nasledovn�ch zmen�ch:

1. Ruš� sa ustanovenie čl�nku III. ods. 2 n�jomnej zmluvy č. 5/2008 a nahr�dza sa nov�m 
ustanoven�m tohto znenia:
1. V�ška ročn�ho n�jomn�ho za prenaj�man� predmet n�jmu v zmysle čl�nku  I. tejto 
zmluvy je stanoven� dohodou zmluvn�ch str�n v zmysle z�kona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cen�ch v znen� neskorš�ch predpisov a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa  24. 11. 2009, t.j. .... % z n�jomn�ho 
určen�ho podľa Z�sad a postupu pri pren�jme nebytov�ch priestorov.
N�jomca bude vykon�vať od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2012 �hradu za n�jom platbou 
n�jomn�ho v sume .........€ splatnou za kalend�rny mesiac vždy do 15. dňa bežn�ho 
mesiaca
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2. Z�verečn� ustanovenia.

Ostatn� ustanovenia n�jomnej zmluvy zost�vaj� nezmenen�.

Tento dodatok nadob�da platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvn�mi stranami
a �činnosť dňom 01. 01. 2010 do 31. 12. 2012  a st�va sa neoddeliteľnou s�časťou zmluvy.

Tento dodatok je vypracovan� v 6 exempl�roch, dva pre n�jomcu a štyri pre prenaj�mateľa. 

Zmluvn� strany potvrdzuj� svojimi podpismi, že ustanoveniam tohto dodatku porozumeli, 
tieto vyjadruj� ich v�ľu a zav�zuj� sa ich dobrovoľne plniť. S�časne zmluvn� strany 
prehlasuj�, že dodatok bol uzatvoren� na z�klade  platn�ch pravdiv�ch �dajov, nebol 
uzatvoren� v tiesni ani za inak nev�hodn�ch podmienok.

V Bratislave dňa  

Za n�jomcu: Za prenaj�mateľa:

...........................      .................................
konateľ                                              starosta
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Bytov� podnik Petržalka, s.r.o.

�DAJE O NEBYTOVOM PRIESTORE  NA HAANOVEJ 10 V BRATISLAVE

Druh a rozmery miestnosti a v�počet �hrady za už�vanie nebytov�ho priestoru

Miestnosti Podlahov� plocha

P.
Č. Sp�sob využitia Plocha     

m2

Ročn� 
n�jomn� 
za
m2/Sk

Ročn� 
�hrada

I. poschodie
1 kancel�ria č.  28 17,46

I. posch. spolu 17,46

II. poschodie
1 kancel�ria č. 1 17,89
2 2 17,89
3 3 17,20
4 4 17,20
5 5 17,20
6 6 17,20
7 7 17,20
8 8 17,20
9 9 17,20

10 10 15,76
11 14 17,49
12 15  17,20
13 16 17,01
14 17 17,20
15 18 41,89
16 19 35,00
17 20 19,17
18 21 16,98
19 22  17,21
20 23 15,20
21 29 13,34
22 30 39,68
23 upratovačka 1,95

II. posch. spolu 441,26
Ostatn� plochy-
pomern� časť

(chodby, schodište, WC a 
pod. nezahrnut� 
v celkovej ploche)

174,96 m2

Plocha celkom 458,72
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plochy v m2 ročn� n�j./m2 ročn� �hrada
kancel�rie             458,72                       71,39 EUR                                          32.748,02 EUR 

2 151,00 Sk                                          986.567,00 Sk
ostatn� plochy      174,96                        10,69 EUR                                            1.870,32 EUR

322,00 Sk                                              56.345,00 Sk

V�ška n�jomn�ho určen� podľa Z�sad a postupu pri pren�jme nebytov�ch priestorov:

ročn� �hrada:            34.618,34 EUR   (1.042.912,00 Sk)                                   
mesačn� predpis:        2.884,86 EUR   (     86.909,00 Sk)                 

V�ška n�jomn�ho schv�len� uznesen�m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. ...... zo dňa 24. 11. 2009 - ...... % z n�jomn�ho určen�ho podľa 
Z�sad a postupu pri pren�jme nebytov�ch priestorov od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2012:

ročn� �hrada:                                         .............................
mesačn� predpis:                                   .............................

V zmysle n�jomnej zmluvy ste povinn� uhr�dzať mesačn� predpis n�jomn�ho vo v�ške 
............................. na č�slo �čtu  1800599001/5600,   VS 510003.

Stanovisko
komisie podnikateľsk�ch činnost� zo dňa 12. 11. 2009

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pr�tomn� : Ing. Jiř� Rusnok, Ing. Anton Brath, Ing. Miloslav Košina, Ing. Tibor K�sa, Andrea 
Jakub�kov�
Ospravedlnen� : Vlastimila Antoškov�

Komisia podnikateľsk�ch činnost� na svojom zasadnut� dňa 12. 11. 2009 prerokovala 
materi�l - N�vrh na určenie v�šky n�jomn�ho za už�vanie nebytov�ch priestorov na  
Haanovej 10 v Bratislave spoločnosťou  Bytov� podnik Petržalka, s.r.o.  od 01. 01. 2010 – 31. 
12. 2012.

Komisia sa predložen�m n�vrhom zaoberala o po diskusii odpor�ča Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť alternat�vu č. 1 s �pravou % 
v�šky n�jomn�ho na 25 %, tak ako bolo schv�len� tunajš�m miestnym zastupiteľstvom pre 
rok 2009.

Hlasovanie : 
za: 5                                      proti: 0                     zdržal sa: 

Ing. Jiř� Rusnok, v. r.
predseda

komisie podnikateľsk�ch činnost�

Za spr�vnosť: Ing. Klaudia Plačkov�


