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N�vrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

1) konštatuje,

že pren�jom nebytov�ch priestorov na Medveďovej 21 v Bratislave doterajšiemu n�jomcovi 
MUDr. Eve Žlnkovej, Tupolevova 10, 851 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 n�jomca už�va nebytov� priestory od roku 1996, p�vodn� 
priestory zrekonštruoval na ambulanciu praktick�ho lek�ra pre dospel�ch na vlastn� n�klady,

2) s c h v a ľ u j e 

pren�jom nebytov�ch priestorov na Medveďovej 21 v Bratislave doterajšiemu n�jomcovi 
MUDr. Eve Žlnkovej, Tupolevova 10, 851 01 Bratislava, na dobu určit� od 01. 03. 2013
do 28. 02. 2023, za cenu 21,32 €/m2/rok, celkom za 1.312,67 €/rok. Celkov� v�mera 
predmetu n�jmu je 61,58 m2.

Zmluva o n�jme bude s n�jomcom podp�san� do 90 dn� od schv�lenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom pr�pade toto uznesenie strat� platnosť.
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Dôvodová správa

MUDr. Eva Žlnkov�, Tupolevova 10, 851 01 Bratislava, požiadala dňa 15. 08. 2012
mestsk� časť Bratislava-Petržalka o uzatvorenie n�jomnej zmluvy na nebytov� priestor na 
Medveďovej 21 v Bratislave na dobu 10 rokov. N�jomca využ�va nebytov� priestory ako 
ambulanciu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Domu opatrovateľskej 
služby, zamestnancov Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka a dospel�ch 
v r�mci rajoniz�cie. Nebytov� priestory MUDr. Žlnkov� zrekonštruovala na vlastn� n�klady. 
Pri rekonštrukcii bola oddelen� chodba od priestorov DOS, bol vybudovan� samostatn� 
vlastn� vstup s vlastn�m schodiskom. V celom priestore pola položen� dlažba, priestory boli 
stavebne upraven� pre potreby ambulancie. V najbližšom obdob�, v z�ujme zv�šenia 
komfortu pacientov, pl�nuje klimatiz�ciu priestorov. Nebytov� priestory už�va n�jomca od 
15.02.1996. Mestsk� časť Bratislava-Petržalka uzatvorila n�jomn� zmluvu č. 115/2008
o n�jme nebytov�ho priestoru na Medveďovej 21 v Bratislave na  dobu určit� od 01. 03. 2008 
do 28. 02. 2013.

Celkov� v�mera  predmetu n�jmu je v s�časnosti 61,58 m2 . N�jomn� za prenajat� 
nebytov� priestory bolo upraven� o mieru infl�cie, v roku 2009 o 4,6 %, v roku 2010 o
1,6 %, v roku 2011 o 1,0 % a v roku 2012 o 3,9 % s �činnosťou od 1. marca pr�slušn�ho roka.

Od 01. 03. 2013 navrhujeme v�šku n�jmu stanoviť v zmysle Pr�kazu starostu 
č. 13/2011 Metodick� usmernenie - postup pri pren�jme nehnuteľn�ho majetku vo vlastn�ctve 
a zveren�ho do spr�vy mestskej časti Bratislava-Petržalka, Pr�kazu starostu č. 2/2012-dodatok 
č. 1 a Pr�kazu starostu č. 3/2012-pr�loha č. 1 k Metodick�mu  usmerneniu. Za nebytov� 
priestory o ploche 61,58 m2 je celkov� v�ška n�jmu navrhovan� 1.312,67 €/rok, mesačn� 
n�jom 109,39 €.  

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 � 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 veci toho ist�ho druhu alebo porovnateľn� veci, 
okrem  c) pri n�jmoch majetku obce z d�vodu hodn�ho osobitn�ho zreteľa, o ktor�ch obecn� 
zastupiteľstvo rozhodne trojp�tinovou v�čšinou všetk�ch  poslancov, pričom osobitn� zreteľ 
mus� byť zd�vodnen�; z�mer prenajať majetkom t�mto sp�sobom je obec povinn� zverejniť
najmenej 15 dn� pred schvaľovan�m n�jmu obecn�m zastupiteľstvom na svojej �radnej tabuli 
a na svojej internetovej str�nke, ak ju m� obec zriaden�, pričom tento z�mer mus� byť 
zverejnen� počas celej tejto doby. 

Boli preveren� platby za n�jom a poskytovan� služby, pričom bolo zisten�, že n�jomca 
si načas pln� povinnosti vypl�vaj�ce zo zml�v.

Na z�klade vyššie uveden�ch skutočnost� je možn� konštatovať, že pr�pad žiadateľa je 
hodn� osobitn�ho zreteľa, o ktorom obecn� zastupiteľstvo rozhodne trojp�tinovou v�čšinou 
všetk�ch poslancov. 

Žiadosť spoločnosti  bola dňa  15. 10. 2012 prerokovan� v operat�vnej porade starostu
a bol prerokovan� v odborn�ch komisi�ch, stanovisk� komisi� s� s�časťou materi�lu. 

Materi�l bol prerokovan� na zasadnut� Miestnej rady mestskej časti Bratislava-
Petržalka dňa 06. 11. 2012, ktor� odpor�ča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka n�vrh schv�liť.
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Ročn� v�ška n�jomn�ho za už�vanie nebytov�ch priestorov na Medveďovej 21 
Bratislave   v  €, n�vrh od 01. 03. 2013
Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 N�vrh rok 2013

583,61 608,82 621,42 628,14 649,56 1.312,67
.

�DAJE  O NEBYTOVOM  PRIESTORE-Medveďovej 21, Bratislava, MUDr. Eva Žlnkov�

V zmysle n�jomnej zmluvy č. 115/2008 od 01. 03. 2008

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 Lek�r Lek�r 19,83 373,00 7.397,00
2 Čak�reň Čak�reň 19,83 246,00 4.878,00
3 Predsieň Predsieň 14,88 246,00 3.660,00
4 WC WC 1,90 246,00 467,00
5 Soc.pr�slušenstvo Soc.pr�slušenstvo 5,14 246,00 1.264,00

Ročn� �hrada spolu 61,58 17.666,00
Ročn� �hrada spolu v €                                                                                           586,40

�DAJE  O NEBYTOVOM  PRIESTORE-Medveďovej 21, Bratislava, MUDr. Eva Žlnkov�

N�vrh n�jomn�ho od 01. 03. 2013

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/€

Ročn� 
�hrada

1 Lek�r Lek�r 19,83 40,30 799,15
2 Čak�reň Čak�reň 19,83 12,30 243,91
3 Predsieň Predsieň 14,88 12,30 183,02
4 WC WC 1,90 12,30 23,37
5 Soc.pr�slušenstvo Soc.pr�slušenstvo 5,14 12,30 63,22

Ročn� �hrada spolu 61,58 1.312,67



5



6



7



8



9



10



11

V�pis zo z�pisnice z rokovania komisie spr�vy majetku a miestnych podnikov zo dňa 
24.10.2012

K bodu 3 :
N�vrh na pren�jom nebytov�ch priestorov na Medveďovej 21 v Bratislave pre MUDr. 
Evu Žlnkov�, Tupolevova 10, 851 01 Bratislava

Uznesenie :
Komisia navrhuje v�šku ročn�ho n�jomn�ho na sumu 1800,-€/rok a odpor�ča  Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť pren�jom nebytov�ch priestorov na 
Medveďovej 21 v Bratislave pre MUDr. Evu Žlnkov�, Tupolevova 10, 851 01 Bratislava za 
cenu 1800 €/rok 

Hlasovanie : 
za              :        5               proti          :        1              zdržal sa   :         0   nehlasoval: 0

Za spr�vnosť: Mgr.Iveta Strapcov�, tajomn�k komisie
v Bratislave, dňa 24.10.2012

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 31.10.2012

Pr�tomn�: : Ing. Štefanička, Mgr. Bučan,  Ing. Arnold, Ing. Kov�r PhD, 
Ing. Borotovsk�, p. Holzhauserov�, Ing. Klein

Ospravedlnen�: Ing. Paškov� 

K bodu : 
N�vrh na pren�jom nebytov�ch priestorov na Medveďovej 21 v Bratislave pre MUDr. 
Evu Žlnkov�, Tupolevova 10, 851 01 Bratislava
Stanovisko:

Finančn� komisia odpor�ča miestnemu zastupiteľstvu skr�tiť dobu pren�jmu na 5 rokov 
a n�sledne materi�l schv�liť.

Hlasovanie:
Pr�tomn� :  6
Za           :  6

V Bratislave 31.10.2012                                                    Ing. Štefanička Filip v.r.
predseda FK

Za spr�vnosť: Ing. Luk�ček


