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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

k o n š t a t u j e, 

že predĺženie doby n�jmu v zmluve o pren�jme nebytov�ho priestoru na Rovniankovej ul. 16
v Bratislave doterajšiemu n�jomcovi Ren�te Van�kovej, bytom Židovsk� 21, 811 01 
Bratislava, je pr�padom hodn�m osobitn�ho zreteľa podľa  � 9a) odseku 9 p�smeno c) z�kona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov z d�vodu, že podnikateľka
vložila finančn� prostriedky do rekonštrukcie nebytov�ch priestorov v sume 17 500,00 €

a s ch v a ľ u j e 

zmluvu o n�jme nebytov�ho priestoru na Rovniankovej ul. 16 v Bratislave doterajšiemu 
n�jomcovi Ren�te Van�kovej, bytom Židovsk� 21, 811 01 Bratislava, na obdobie od 01. 01. 
2011 do 31. 12. 2020. V�ška n�jomn�ho od 01. 01. 2011 je stanoven� v zmysle Z�sad 
a postupu pri pren�jme nebytov�ch priestorov schv�len�ch v Miestnej rade mestskej časti 
Bratislava-Petržalka dňa 12. j�na 2007 uznesen�m č. 50, 20 456,37 €/rok v priemere 32,13
€/rok/m2 prenajatej plochy (z toho predstavuje 165,45 m2 reštaur�cia za sumu 85,00 €, spolu 
14 063,25 €, 9,38 m2 kancel�rie za sumu 78,00 €, spolu 731,64 € a 398,32 m2 chodby, 
v�ťahy WC a pod. za sumu 11,62 €, spolu 4 628,48 € a 63,53 m2 sklady za sumu 16,26 €, 
spolu 1 033,00 €). Mesačn� n�jom predstavuje sumu 1 704,70 €. Celkov� v�mera predmetu 
n�jmu je 636,68 m2.
Zmluva o n�jme bude n�jomcom podp�san� do 30 dn� od schv�lenia uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom pr�pade toto uznesenie strat� platnosť.
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Dôvodová správa

Podnikateľka Ren�ta Van�kov�, bytom Židovsk� 21, 811 01 Bratislava požiadala dňa 
12. 07. 2010 Mestsk� časť Bratislava-Petržalka  o predĺženie n�jmu  nebytov�ch priestorov na 
Rovniankovej ul. 16 v Bratislave na reštauračn� činnosť na obdobie 10 rokov ako pr�pad 
hodn� osobitn�ho zreteľa. Podnikateľka v nebytov�ch priestoroch  vykon�va pohostinsk� 
činnosť od 01.01.2000. Mestsk� časť Bratislava-Petržalka uzatvorila n�jomn� zmluvu 
č. 179/2008  o n�jme nebytov�ho priestoru na Rovniankovej ul. 16 s �čelom n�jmu –
reštaur�cia na dobu určit� s �činnosťou od 01.03.2008 do 31.12.2010. Od 01.03.2010 je 
n�jomn� 15 848,52 €/rok, v priemere 24,89 €/rok/m2 prenajatej plochy. Mesačn� n�jom 
predstavuje 1 320,71 €. Celkov� v�mera plochy predmetu n�jmu je 636,68 m2. N�jomn� za 
prenajat� nebytov� priestor bolo upraven� o mieru infl�cie, v roku 2009 o 4,6 % a v roku 
2010 o 1,6 % s �činnosťou od 1. marca pr�slušn�ho roka.

V zmysle Z�sad a postupu pri pren�jme nebytov�ch priestorov schv�len�ch v Miestnej 
rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 12. j�na 2007 uznesen�m č. 50, je navrhovan� 
v�ška ročn�ho n�jmu 20 456,37 €/rok v priemere 32,13 €/rok/m2 prenajatej plochy (165,45 m2 

reštaur�cia za sumu 85,00 €, spolu 14 063,25 €, 9,38 m2 kancel�rie za sumu 78,00 €, spolu 
731,64 € a 398,32 m2 chodby, v�ťahy WC a pod. za sumu 11,62 €, spolu 4 628,48 € a 63,53 
m2 sklady za sumu 16,26 €, spolu 1 033,00 €). Mesačn� n�jom predstavuje sumu 1 704,70 €.

Podnikateľka vo svojej žiadosti uv�dza, že do rekonštrukcie nebytov�ho priestoru 
vložila finančn� prostriedky v objeme 17 500 €. V nebytovom priestore vybudovala 
vzduchotechniku v roku 2006 za 213 605,00 Sk, vymenila kanalizačn� potrubie na toalet�ch 
v roku 2002 za 16 500, 00 Sk, stol�rske pr�ce v roku 2002 za 70 634,00 Sk,  vykonala 
rekonštrukciu rozvodov k�renia a pridala vykurovacie teles� a čiastočne zrekonštruovala 
elektroinštal�ciu, na uveden� pr�ce podnikateľka doklady nedoložila.

Počas cel�ho obdobia pren�jmu si podnikateľka riadne plnila z�v�zky voči 
prenaj�mateľovi. Na n�jomcu bol vznesen� od obyvateľa jeden podnet v mesiaci j�n. 
Mestsk� pol�cia bola požiadan� o vykonanie kontrol v okol� zariadenia zameran�ch na 
konzumovanie alkoholick�ch n�pojov pred prev�dzkarňou a znečisťovanie okolia. Dňa 
15. 07. 2010 bola na miestny �rad zaslan� inform�cia o v�sledku kontroly. Počas kontroly 
nebolo zisten� konzumovanie alkoholick�ch n�pojov pred prev�dzkarňou ani znečisťovanie
jej okolia.

Podľa � 9a ods. 1 p�smeno a) z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� 
neskorš�ch predpisov a o zmene a doplnen� niektor�ch z�konov prevody vlastn�ctva majetku 
obce sa musia vykonať na z�klade obchodnej verejnej s�ťaže. Podľa čl�nku I. � 9a, ods. 9 
ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je obec povinn� primerane uplatniť aj pri prenech�van� 
majetku obce do n�jmu, a to najmenej za tak� n�jomn�, za ak� sa v tom čase a na tom mieste 
obvykle prenech�vaj� do n�jmu na dohodnut� �čel rovnak� alebo porovnateľn� 
nehnuteľnosti, okrem        
c) pr�padov hodn�ch osobitn�ho zreteľa, o ktor�ch obecn� zastupiteľstvo rozhodne 
trojp�tinovou v�čšinou pr�tomn�ch poslancov.

Podnikateľka dňa 12.07.2010 požiadala mestsk� časť Bratislava-Petržalka o dlhodob� 
pren�jom nebytov�ch priestorov na 10 rokov. Mestsk� časť Bratislava-Petržalka preverila 
platby za n�jom a poskytovan� služby a konštatuje, že podnikateľka si načas pln� povinnosti 
vypl�vaj�ce zo zml�v.  

Na z�klade vyššie uveden�ch skutočnost� je možn� konštatovať, že pr�pad spoločnosti 
je hodn� osobitn�ho zreteľa, o ktorom obecn� zastupiteľstvo rozhodne trojp�tinovou v�čšinou 
pr�tomn�ch poslancov.
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Žiadosť podnikateľky Ren�ty Van�kovej, bytom Židovsk� 21, 811 01 Bratislava 
v Bratislave bola dňa 03.08. 2010 prerokovan� v operat�vnej porade starostu bez pripomienok.

V komisii podnikateľsk�ch činnost� bol uveden� materi�l prerokovan� dňa 09. 08.
2010, vo finančnej komisii dňa 13.09.2010 a v komisii spr�vy majetku a miestnych podnikov 
dňa 11.08.2010 (stanovisk� v pr�lohe). Komisia spr�vy majetku a miestnych podnikov vo 
svojom uznesen� citujem,: „Komisia navrhuje, aby do konštatačnej časti uznesenia bolo 
doplnen� .....vložila finančn� prostriedky do opr�v, �držby a rekonštrukcie .......Komisia žiada 
skr�tiť dobu n�jmu na max. 5 rokov, na zasadnutie miestnej rady priložiť jestvuj�cu n�jomn� 
zmluvu. Komisia odpor�ča zv�žiť možnosť vyp�sania obchodnej verejnej s�ťaže na n�jom 
tohto nebytov�ho priestoru“. Požiadavka komisie doplniť do konštatačnej časti uznesenia, že 
„vložila finančn� prostriedky do opr�v, �držby a rekonštrukcie“ je bezpredmetn�, nakoľko 
predkladan� materi�l t�to inform�ciu už obsahuje. 

Materi�l bol prerokovan� v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 
14.09. 2010 bez pripomienok . K prerokovan�mu materi�lu bolo prijat� uznesenie č. 600.
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Stanovisko
komisie podnikateľsk�ch činnost� zo dňa 09. 08. 2010

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

Pr�tomn� : Ing. Jiř� Rusnok
Ing. Anton Brath  
Ing. Tibor K�sa
Vlastimila Antoškov�
Andrea Jakub�kov�

Ospravedlnen� : Ing. Miloslav Košina

Komisia podnikateľsk�ch činnost� na svojom zasadnut� dňa 09. 08. 2010 prerokovala 
materi�l - Žiadosť Ren�ty Van�kovej, Židovsk� 21, 811 01 Bratislava o dlhodob� pren�jom 
nebytov�ch priestorov na Rovniankovej ul. 16 v Bratislave.

Komisia odpor�ča pren�jom nebytov�ho priestoru schv�liť ako pr�pad hodn� 
osobitn�ho zreteľa na obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2020 za cenu 1704,70 € mesačne.  

Hlasovanie : 
za: 5                               proti: 0                          zdržal sa: 0

Ing. Jiř� Rusnok, v. r.
predseda

komisie podnikateľsk�ch činnost�

Za spr�vnosť: Ing. Klaudia Plačkov�
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, komisia spr�vy majetku a miestnych 
podnikov

Z�pisnica
zo zasadnutia komisie spr�vy majetku a miestnych podnikov konan�ho 

dňa 11. 08.  2010

Pr�tomn�: Ing. Peter Hrdlička – predseda
Ing. Mgr. Michal Radosa – podpredseda
Mariana Sabadošov� – členka, poslankyňa
Ing. Martin Korec – člen, neposlanec
Bc. Dimitrij Doktorov – člen, neposlanec
Mgr. Anton Šmotl�k – člen, poslanec

K bodu 4: Žiadosť Ren�ty Van�kovej, Židovsk� 21, 811 01 Bratislava o dlhodob� 
pren�jom nebytov�ch priestorov na Rovniankovej ul. 16 v Bratislave

Uznesenie:
Komisia navrhuje, aby do konštatačnej časti uznesenia bolo doplnen� .....vložila finančn� 
prostriedky do opr�v, �držby a rekonštrukcie .......Komisia žiada skr�tiť dobu n�jmu na max. 
5 rokov, na zasadnutie miestnej rady priložiť jestvuj�cu n�jomn� zmluvu. Komisia odpor�ča 
zv�žiť možnosť vyp�sania obchodnej verejnej s�ťaže na n�jom tohto nebytov�ho priestoru.

Hlasovanie:
za:     5                                       proti: 0 zdržal sa: 0

Bratislava   11. 08. 2010

Za spr�vnosť v�pisu: Ing. Peter Hrdlička, v. r.
Alena Jur�kov�          predseda

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 13.9.2010

Pr�tomn�: Mgr. Belohorec, MUDr. Janota PhD.,CSc, Ing. Vermeš, Ing. Kocka,  Ing. Plšek

Nepr�tomn�: Ing. Weissensteiner, Ing. Han�k, Mgr. Bakerov�-Drag�ňov�

K bodu : 
Žiadosť Renaty Van�kovej o dlhodob� pren�jom nebytov�ch priestorov na 
Rovniankovej 16, BA

Stanovisko:
Finančn� komisia odpor�ča miestnemu zastupiteľstvu predložen� materi�l schv�liť
Hlasovanie:
Pr�tomn� : 5
Za           : 5

V Bratislave 13.9.2010                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za spr�vnosť: Ing. Luk�ček



8

Ren�ta Van�kov�      �DAJE O NEBYTOVOM PRIESTORE Pr�loha č. 1
Druh a rozmery miestnosti a v�počet �hrady za už�vanie nebytov�ho priestoru

Miestnosti Podlahov� plocha

P.
Č. 

P�vodn�
určenie Sp�sob využitia Plocha     

m2

Ročn� 
n�jomn� za

m2/Sk

Ročn� 
�hrada

1 V�klenok V�klenok 3,45 236,00 814,00
2 Chodba Chodba 56,55 236,00 13346,00
3 Šatňa ženy Šatňa ženy 7,45 236,00 1758,00
4 Šatňa muži Šatňa muži 5,59 236,00 1319,00
5 WC ženy WC ženy 2,82 236,00 666,00
6 WC muži WC muži 2,62 236,00 618,00
7 Odpadky Odpadky 3,55 236,00 838,00
8 Kuchyňa Kuchyňa 48,39 236,00 11420,00
9 Um�v. riadov Umyv. riadov 5,71 236,00 1348,00
10 Kuch�r Kuch�r 3,76 236,00 887,00
11 Pr�pravňa m�sa Pr�pravňa m�sa 5,37 236,00 1267,00
12 Stroj VZT Stroj VZT 21,40 236,00 5050,00
13 Chladiaci box Chladiaci box 23,20 236,00 5475,00
14 Kancel�ria Kancel�ria 9,38 271,00 2542,00
15 Sklad fliaš Sklad fliaš 12,60 236,00 2974,00
16 Chladiaci box Chladiaci box 12,96 236,00 3059,00
17 Sklad zeleniny Sklad zeleniny 18,72 236,00 4418,00
18 Bat�rie Bat�rie 4,20 236,00 991,00
19 Chodba Chodba 4,12 236,00 972,00
20 Sklad potrav�n Sklad potrav�n 10,64 236,00 2511,00
21 N�kladn� v�ťah N�kladn� v�ťah 3,24 236,00 765,00
22 Chodba z�dverie Chodba z�dverie 20,12 271,00 5453,00
23 Reštaur�cia Reštaur�cia 108,51 1997,00 216695,00
24 Chodba schodište Chodba schodište 21,54 236,00 5083,00
25 V�klenok V�klenok 8,04 236,00 1897,00
26 Šatňa Šatňa 3,98 236,00 939,00
27 Um�v. riadu Um�v. riadu 8,76 236,00 2067,00
28 WC muži, ženy WC muži, ženy 10,06 236,00 2374,00
29 N�kladn� v�ťah N�kladn� v�ťah 3,24 236,00 765,00
30 V�klad V�klad 3,99 1997,00 7968,00
31 Espresso Espresso 49,14 1997,00 98133,00
32 V�klenok V�klenok 3,51 236,00 828,00
33 V�dajňa espresso V�dajňa espresso 7,80 1997,00 15577,00
34 Anglick� dvor Anglick� dvor 4,32 142,00 613,00
35 Chodba prev. Chodba prev. 73,14 236,00 17261,00
36 Chodba prev. Sklad 10,75 236,00 2537,00
37 Chodba prev. Sklad 10,16 236,00 2398,00
38 Chodba prev. Sklad 9,87 236,00 2329,00
39 Chodba prev. Sklad 14,03 236,00 3311,00

Ročn� �hrada spolu 636,68 449266,00
V zmysle n�jomnej zmluvy ste povinn� (�, �) uhr�dzať mesačn� predpis vo v�ške 37 439,00 
Sk na č�slo �čtu: 1800599001/5600,  VS  520034


