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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

 s c h v a ľ u j e 
 

prenájom nebytových priestorov o výmere 138 m2 v objekte PDI na Bulíkovej 27, 
v Bratislave, na pozemku parc.č.548, LV č. 2612 v k.ú. Petržalka, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, pre Martina Valentíka, Páričkova 19, 821 08 Bratislava, IČO:  
37 143 565, za účelom prevádzkovania pohostinstva na dobu určitú od 01.06.2014 do 
31.05.2019 za cenu  106,80 €/m2/ rok, celkovo za 14 738,40 €/rok. 
 
Príjem z prenájmu je príjmom prenajímateľa. 
 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.  
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Dôvodová správa 
 
 

 Riaditeľ Miestneho podniku verejnoprospešných služieb ako správca predmetnej 
nehnuteľnosti požiadal o schválenie prenájmu nebytových priestorov, nachádzajúcich sa  
v objekte bývalého pavilónu detských ihrísk na Bulíkovej ul. č. 27 v Bratislave o výmere  
138 m2 v súlade s Príkazom starostu č.13/2011 a jeho Dodatkom č.1, ktorým bolo vydané 
Metodické usmernenie – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej 
časti Bratislava-Petržalka a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej 
organizácií, pre Martina Valentíka, bytom Pári čkova 19, 821 08 Bratislava,  
IČO: 37 143 565. Žiada aby prenájom bol posudzovaný ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, v zmysle ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodov, že ide o pokračovanie nájomného vzťahu s nájomcom , ktorý na vlastné 
náklady zrekonštruoval celý interiér a prerobil sociálne zariadenia, doteraz zainvestoval do 
predmetu nájmu 70 000 € Ďalšie plánované investície sú vo výške cca 30 000,-€ nasledovne:  

- oprava steny, stropy,  
- rekonštrukcia bufetovej časti a skladov,  
- rekonštrukcia elektrických rozvodov, 
- centrálna vzduchotechnika.  

Nájomca si riadne plní svoje zmluvné povinnosti včas. Udržiava predmet nájmu 
v bezchybnom stave,  Nájomná zmluva bola s nájomcom uzatvorená na 5 rokov a jej platnosť 
skončila dňa 31.05.2014. Výška nájmu bola v tom čase  dohodnutá  na 9738 ,-€/rok bez DPH. 
Prenajímateľ navrhuje aby zálohové platby za dodávku tepla boli hradené samostatne 
nájomcom.  

Predmetný objekt bol zverený do správy MP VPS , ako právnemu nástupcovi Obvodnej 
správy verejno-prospešných služieb Bratislava 5, ktorá ho prevzala na základe Hospodárskej 
zmluvy č.75/90 zo dňa 1.11.1990.  
 

Navrhovaná cena za  prenájom priestorov je 106,80 €/m2 za rok, vrátane DPH, čo pri 
celkovej výmere 138 m2 prenajímanej plochy predstavuje čiastku 14 738,40 €/rok.  Doba 
nájmu je navrhovaná na obdobie od 01.06.2014 do 31.05.2019 (na 5 rokov). 

Vzhľadom na stanovisko riaditeľa miestneho podniku – správcu uvedenej nehnuteľnosti 
navrhujeme aby bol tento prenájom schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
  

Príjem z prenájmu priestorov je príjmom prenajímateľa. Náklady za služby spojené 
s užívaním predmetu nájmu si nájomca bude uhrádzať sám na základe zmluvy 
s poskytovateľmi služieb. 
 

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.  

Návrh bol prerokovaný v odborných komisiách. Stanoviská komisií sú súčasťou návrhu. 
Miestna rada návrh prerokovala dňa 17.06.2014 a odporúča ho schváliť. 
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Prehľad výšky nájmu za obdobie od roku 2009 do 2014 
 

NÁJOMC
A    

OBDOBIE 
NÁJMU ROK 

ROČNÁ 
SUMA 

CELKOVÁ 
SUMA BEZ 

DPH 

CELKOVÁ 
SUMA S 

DPH 

              
   BEZ 
DPH             

Martin 
VALENTÍK 

01.06.2009 - 
31.05.2014 2009 4 068             

PDI Bulíkova 27   2010 8 136       
    2011 8 136       
    2012 8 136       
    2013 8 428,90 €       

    2014 
2 967,67 € 
do 5.2014       

        39 872,59 € 47 847,08 

      
zmena 
nájmu -        

      valorizácia       

      
platby za 

teplo : 7 800 € 9 360 € 
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VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA 

Tento výpis má informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony 
 

Okresný úrad Bratislava 
Číslo živnostenského registra: 102-25170 

Obchodné meno 
Martin Valentík 

IČO 
37143565 

Miesto podnikania 
82108 Bratislava-Ružinov, Páričkova 1097/19 

Predmety podnikania 

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi  
(maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 

Deň vzniku oprávnenia: 19.1.2000 

2. Sprostredkovateľská činnosť  

Deň vzniku oprávnenia: 19.1.2000 

3. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom  
živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 

Deň vzniku oprávnenia: 19.1.2000 

4. Pohostinská činnosť  
 

Deň vzniku oprávnenia: 8.2.2000 

Prevádzkarne 
Bratislava-Petržalka, Bulíkova 27 

5. Fotografické služby 

Deň vzniku oprávnenia: 28.9.2011 

6. Prenájom hnuteľných vecí 

Deň vzniku oprávnenia: 28.9.2011 

Dátum výpisu: 14.4.2014 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka,  
komisia správy majetku a miestnych podnikov 

 
 
Výpis zo zápisnice z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo dňa 
11.06.2014 
 
 
k bodu 4. Návrh na predĺženie nájmu NP v objekte PDI na Bulíkovej 27 pre Martina 
Valentíka 
 
Uznesenie: 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 
návrh schváliť za cenu 11 000,- €/rok plus DPH. 
 
Hlasovanie :  
za              :    5                  proti          :       0             zdržal sa   :     0      nehlasoval:  1 
 
Zapísala :         Ing.Ľuboš Flandera  
Mgr. Iveta Strapcová       predseda  v.r. 
tajomník komisie v.r. 
 
Bratislava, dňa 11.06.2014 

 
 

Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 11.6.2014 

 
 
Prítomní:  Ing. Štefanička,  p. Holzhauserová, Ing. Borotovský, 
Ing. Klein, Ing. Kovár PhD,  
 
Neprítomní: Ing. Pašková, Ing. Arnold, Mgr. Bučan 
 
K bodu :  
Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte PDI na Bulíkovej ul.č.27 v 
Bratislave pre Martina Valentíka 
 
Stanovisko: 
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za           :  5 
 
V Bratislave 12.6.2014                                                    Ing. Štefanička Filip v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 


