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Návrh uznesenia 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava- Petržalka: 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v á l i ť 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov – v Pavilóne detských ihrísk na 

Ambroseho ul.č.1a, súp.č. 2400 v Bratislave o výmere 107,32 m
2
, na pozemku parc. č.1255 a parc. 

č.1256 zapísané na LV č.1748 v k.ú. Petržalka pre ALINO, s.r.o., Jantárová 6, 851 10 Bratislava, 

IČO: 46708359 za účelom prevádzkovania reštauračného zariadenia na dobu určitú od 01.06.2017 do 

31.05.2022 za cenu 52,92 €/m
2
/rok, celkovo za 5 679,43 €/rok 

 

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve za podmienky, že žiadateľ bude do termínu podpísania zmluvy zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora. V prípade nesplnenia podmienky registrácie a termínu na podpísanie 

zmluvy, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Dôvodová správa 

 

Žiadateľ: Alino s.r.o., Jantárová 6, 851 10 Bratislava, IČO: 46708359 

 

Predmet nájmu: nebytové priestory o výmere 107,32 m
2 

– Pavilón detských ihrísk nachádzajúci sa 

na pozemku parc.č. 1255 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m,
2
 a parc. č.1256 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 115 m
2
, zapísané na LV č. 1748 v k.ú. Petržalka na Ambroseho ul. č.1a, 

súp. č.2400, Bratislava 

 

Doba nájmu: určitá od 01.06.2017 do 31.05.2022 

 

Výška nájomného: 52,92 €/m
2
/rok, celkovo za 5 679,43 €/rok.  

 

 

Predmetný objekt – Pavilón detských ihrísk je zverený do správy Miestnemu podniku 

verejnoprospešných služieb Petržalka, ktorý ho prevzal na základe Hospodárskej zmluvy č.12/89-

OPÚ zo dňa 01.12.1989 od Obvodnej hospodárskej správy školských zariadení a DJ Bratislava 5. 

Pani Marcela Sladká, ktorá je nájomníčkou uvedeného objektu od r.2007 požiadala Miestny podnik 

VPS o predĺženie prenájmu nebytových priestorov v bývalom pavilóne detských ihrísk z dôvodu, že 

jej končí nájomný vzťah k 31.05.2017 a má záujem naďalej pokračovať v nájme nebytových 

priestorov. Nájomca si na vlastné náklady kompletne zrekonštruoval predmetný objekt pre potreby 

reštauračného zariadenia, udržiava ho v bezchybnom stave, riadne si plní svoje zmluvné povinnosti. 

V minulom roku bolo zrekonštruované kúrenie v celom objekte, jedálne boli obložené drevom a bolo 

zriadené sociálne zariadenie pre zamestnancov. Priestory slúžia ako reštauračné zariadenie, ktoré je 

využívané najmä na celodenné podávanie teplých jedál. Vzhľadom k tomu, že užíva tieto priestory od 

r.2007, zveľaďuje ich a stará sa aj o celé okolie objektu, riaditeľ MP VPS  súhlasí s predĺžením nájmu 

na 5 rokov za cenu 5679,43 €/rok a navrhuje, aby bol tento nájom posudzovaný ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

 

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní  po schválení uznesenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. 

Materiál  bol prerokovaný v operatívnej porade starostu  dňa 27.03.2017.  

 

 

 

Porovnanie výšky nájomného  

Rok Výška nájmu 
€/m2/rok 

 plocha o výmere 
 Celkový ročný nájom 

2007-2012 
2012-2017                                                 

36,15 €/m2/rok 
52,92€/m2/ rok 

107,32 m2 

107,32 m2  

 

3879,61 € vrátane 
DPH 
5679,43 € vrátane 
DPH 

2017-2022 52,92 €/m2/rok 107,32 m2  5679,43 € vrátane 
DPH 
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

OBCHODNÝ REGISTER 

NA INTERNETE 

 

Slovensky  | English  

 

 

 

 

 
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 

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

 

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  82006/B  

 

Obchodné meno:  ALINO s. r. o.    (od: 08.06.2012) 
 

Sídlo:  Jantárova 6  

Bratislava-Rusovce 851 10  

  (od: 08.06.2012) 

 

IČO:  46 708 359    (od: 08.06.2012) 
 

Deň zápisu:  08.06.2012    (od: 08.06.2012) 
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným    (od: 08.06.2012) 
 

Predmet činnosti:  pohostinská činnosť    (od: 08.06.2012) 

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  

  (od: 08.06.2012) 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu    (od: 08.06.2012) 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb    (od: 08.06.2012) 

reklamné a marketingové služby    (od: 08.06.2012) 

organizovanie kultúrnych a iných spoločenských 

podujatí  

  (od: 08.06.2012) 

poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení 

s predajom na priamu konzumáciu  

  (od: 08.06.2012) 

poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a 

iných spoločenských podujatiach  

  (od: 08.06.2012) 

prevádzkovanie výdajne stravy    (od: 08.06.2012) 
 

Spoločníci:  Marcela Sladká  

Malé Ripňany 17  

  (od: 08.06.2012) 

http://www.justice.gov.sk/
http://www.orsr.sk/default.asp
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=237466&SID=2&P=0&lan=en
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Sladká&MENO=Marcela&SID=0&T=f0&R=0
http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
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Topoľčany 956 07  

Martin Sladký  

Budatínska 24  

Bratislava 851 05  

  (od: 08.06.2012) 

 

Výška vkladu 

každého 

spoločníka:  

Marcela Sladká  

Vklad: 2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR  

  (od: 08.06.2012) 

Martin Sladký  

Vklad: 2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR  

  (od: 08.06.2012) 

 

Štatutárny orgán:  konatelia    (od: 08.06.2012) 

Marcela Sladká  

Malé Ripňany 17  

Topoľčany 956 07  

Vznik funkcie: 08.06.2012  

  (od: 08.06.2012) 

Martin Sladký  

Budatínska 24  

Bratislava 851 05  

Vznik funkcie: 08.06.2012  

  (od: 08.06.2012) 

 

Konanie menom 

spoločnosti:  
Spoločnosť zastupuje konateľ samostatne a koná v 

mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo 

napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj 

vlastnoručný podpis.  

  (od: 08.06.2012) 

 

Základné imanie:  5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR    (od: 08.06.2012) 
 

Ďalšie právne 

skutočnosti:  
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou 

zmluvou zo dňa 11.5.2012 v zmysle §§ 105 - 153 

Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

  (od: 08.06.2012) 

 

Dátum aktualizácie 

údajov: 
 03.03.2017 

Dátum výpisu:  06.03.2017 

 

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa  

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla 

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby 

 

Aktuálne zmeny | Informácie o registrových súdoch 

Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra 

 

 

 

 

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Sladký&MENO=Martin&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Sladká&MENO=Marcela&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Sladký&MENO=Martin&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/about.asp
http://www.orsr.sk/help.asp
http://www.orsr.sk/help.asp#mail
http://www.orsr.sk/search_subjekt.asp
http://www.orsr.sk/search_ico.asp
http://www.orsr.sk/search_sidlo.asp
http://www.orsr.sk/search_spiszn.asp
http://www.orsr.sk/search_osoba.asp
http://www.orsr.sk/hladaj_zmeny.asp
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud?f.656=657&f.670=672&f.670=671&f.670=673&f.670=674&f.670=676&f.670=677&f.670=678&f.670=679
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Uvod.aspx
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