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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 

 

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

v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov 

1./ kaviareň  o výmere 41 m
2
  za cenu 91,00 Eur m

2
/rok v mesiacoch september až jún ,  

celkovo za 3109,00 Eur 

2./ kaviareň o výmere 41 m
2 

 za cenu 6,00 Eur/m
2
/rok v mesiacoch júl a august celkovo za 

41,00 Eur 

3./ foyer – kaviarenské sedenie o výmere 35 m
2
 za cenu 34,30 Eur m

2
/rok, v mesiacoch 

september až jún celkovo za 1000,40 Eur 

4./ foyer – kaviarenské sedenie o výmere 35 m
2
 za cenu 6,00 Eur/m

2
/rok v mesiacoch júl 

a august celkovo za 35,00 Eur 

5./ sklad o výmere 2,85 m
2
 za cenu 17,10 Eur/m

2
/rok, v mesiacoch september až jún 

celkovo za 40,60 Eur 

6./ letná terasa o výmere 6 m
2
 za cenu 26,00 Eur/m

2
/rok celkovo za 156,00 Eur 

 

nachádzajúcich sa v  objekte Domu kultúry  Zrkadlový háj  súp.č.3690 na pozemku 

parc.č.1406/20 v k.ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 3837,  pre G.MAL s.r.o., Beňadická 7, 

851 05 Bratislava, IČO: 47803282 

 

 

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov bude podpísaný do 60 dní od schválenia 

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že dodatok k zmluve v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Dôvodová správa 

 

Žiadateľ: G.MAL s.r.o., Beňadická 7, 851 05 Bratislava, IČO: 47 803 282 

 

Predmet nájmu: nebytové priestory – kaviareň, foyer,sklad,letná terasa v objekte DK 

Zrkadlový háj , súp.č.3690 na pozemku parc.č.1460/20 v k.ú. Petržalka, o celkovej výmere 

84,85 m
2
,
 
 zapísaný na LV č.3837 v prospech MČ Bratislava-Petržalka,  zverený do správy 

Kultúrnym zariadeniam Petržalky protokolom č.12/1993 zo dňa 08.12.1993. 

 

Výška nájmu:  

1./ kaviareň  o výmere 41 m
2
  za cenu 91,00 Eur m

2
/rok v mesiacoch september až jún , 

celkovo za 3109,00 Eur 

2./ kaviareň o výmere 41 m
2 

 za cenu 6,00 Eur/m
2
/rok v mesiacoch júl a august celkovo za 

41,00 Eur 

3./ foyer – kaviarenské sedenie o výmere 35 m
2
 za cenu 34,30 Eur m

2
/rok, v mesiacoch 

september až jún celkovo za 1 100,00 Eur 

4./ foyer – kaviarenské sedenie o výmere 35 m
2
 za cenu 6,00 Euer/m

2
/rok v mesiacoch júl 

a august celkovo za 35,00 Euer 

5./ sklad o výmere 2,85 m
2
 za cenu 17,10 Eur/m

2
/rok, v mesiacoch september až jún celkovo 

za 40,60 Eur 

6./ letná terasa o výmere 6 m
2
 za cenu 26,00 Eur/m

2
/rok celkovo za 156,00 Eur 

 

Doba nájmu:  Nájom je uzatvorený na základe platnej nájomnej zmluvy č. CRZ 5718/2015 

a jej dod.č.1, ktorým bola schválená doba nájmu do 30.06.2025. 

 

Riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalka, listom zo dňa 13.02.2019 požiadal o možnosť 

rozšírenia  nájmu nebytových priestorov v objekte DK Zrkadlový Háj pre doterajšieho 

nájomcu – spoločnosť G.MAL s.r.o., IČO: 47 803 282. Nájomca má v súčasnosti prenajatý 

nebytový priestor na prízemí – predný bar a sklad v suteréne na dobu určitú od 01.04.2015 do 

30.06.2025 za účelom poskytovania kaviarenských služieb. Nájomca na základe uznesenia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č.443 zo dňa 27.02.2018, ktorým 

mu bola schválená doba nájmu do roku 2025 za podmienky vybudovania nového moderného 

priestoru pre poskytovanie kaviarenských služieb, zrealizoval rekonštrukciu prenajatých 

priestorov.  Po ukončení časti rekonštrukčných prác a úpravou priestoru pribudol k už 

prenajatému priestoru 41 m
2 

 nový nebytový priestor o výmere 35 m
2
, ktorý je uzatvorený 

sklenenou stenou s dverami. Využívať tento priestor bude iba nájomca ako sedenie pre 

zákazníkov. V súčasnosti nájomné za už prenajatý priestor o výmere 41 m
2
 predstavuje sumu 

91,00 €/m
2
/rok, celkovo za 3731,00 €/rok. Riaditeľ KZP  navrhuje rozdelenie nájomného 

podľa požadovanej prevádzkovej doby  v mesiacoch júl a august a v mesiacoch september až 

jún. Investície ktoré sa zrealizovali a aj budú realizovať v prenajatých priestoroch prispejú 

k príjemnej atmosfére a rozšíria sa poskytované služby návštevníkom, čím sa očakáva 

zvýšená návštevnosť kaviarne a aj DK Zrkadlový háj. Zároveň však nájomca podľa prijatého 

uznesenia č. 443 z r.2018 nesmie pripravovať v prenajatých priestoroch žiadne tepelne 

upravované jedlá. Z uvedeného dôvodu navrhujeme schválenie plochy nájmu nebytového 

priestoru posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) 

zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov bude podpísaný do 60 dní od schválenia 

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že dodatok k zmluve v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. Návrh bol prerokovaný v operatívnej 

porade starostu dňa 04.03.2019 a v odborných komisiách. 
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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:  99497/B  

 

Obchodné meno:  G.MAL s. r. o.    (od: 01.07.2014) 
 

Sídlo:  Beňadická 7  

Bratislava 851 05  

  (od: 01.07.2014) 

 

IČO:  47 803 282    (od: 01.07.2014) 
 

Deň zápisu:  01.07.2014    (od: 01.07.2014) 
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným    (od: 01.07.2014) 
 

Predmet činnosti:  Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre 

výdajne  

  (od: 01.07.2014) 

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v 

spojení s predajom na priamu konzumáciu  

  (od: 01.07.2014) 

Prevádzkovanie výdajne stravy    (od: 01.07.2014) 

Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych 

a iných spoločenských podujatiach  

  (od: 01.07.2014) 

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)  

  (od: 01.07.2014) 

Sprostrekovateľská činnosť v oblasti obchodu    (od: 01.07.2014) 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb    (od: 01.07.2014) 

Výroba bižutérie a suvenírov    (od: 01.07.2014) 

Výroba sviečok    (od: 01.07.2014) 

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami 

do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného 

vozidla  

  (od: 01.07.2014) 

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním 

iných než základných služieb spojených s 

prenájmom  

  (od: 01.07.2014) 

Prenájom hnuteľných vecí    (od: 01.07.2014) 

http://www.justice.gov.sk/
http://www.justice.gov.sk/
http://www.orsr.sk/default.asp
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=310034&SID=2&P=0&lan=en
http://www.orsr.sk/default.asp
http://www.orsr.sk/default.asp
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=310034&SID=2&P=0&lan=en
http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
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Čistiace a upratovacie služby    (od: 01.07.2014) 

Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na 

regeneráciu a rekondíciu  

  (od: 01.07.2014) 

Služby súvisiace so skrášľovaním tela    (od: 01.07.2014) 

Administratívne služby    (od: 01.07.2014) 

Vedenie účtovníctva    (od: 01.07.2014) 

Činnosť podnikateľských, organizačných a 

ekonomických poradcov  

  (od: 01.07.2014) 

Reklamné a marketingové služby    (od: 01.07.2014) 

Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť    (od: 01.07.2014) 

Prevádzkovanie cestovnej agentúry    (od: 01.07.2014) 
 

Spoločníci:  Mgr. Ľubomára Gubovská  

Topoľčianska 33  

Bratislava 851 05  

  (od: 01.07.2014) 

 

Výška vkladu 

každého 

spoločníka:  

Mgr. Ľubomára Gubovská  

Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 

000 EUR  

  (od: 01.07.2014) 

 

Štatutárny orgán:  konateľ    (od: 01.07.2014) 

Mgr. Ľubomíra Gubovská  

Topoľčianska 33  

Bratislava 851 05  

Vznik funkcie: 01.07.2014  

  (od: 01.07.2014) 

 

Konanie menom 

spoločnosti:  
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť 

samostatne.  

  (od: 01.07.2014) 

 

Základné imanie:  5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR    (od: 01.07.2014) 
 

Ďalšie právne 

skutočnosti:  
Obchodná spoločnosť bola založená 

zakladateľskou listinou zo dňa 14.05.2014 podľa 

§ 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

  (od: 01.07.2014) 

 

Dátum 

aktualizácie 

údajov: 

 12.02.2019 

Dátum výpisu:  13.02.2019 

 

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 | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy 

Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie 

listinných návrhov na zápis do OR 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Gubovská&MENO=Ľubomára&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Gubovská&MENO=Ľubomíra&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
http://www.orsr.sk/hladaj_azre.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.orsr.sk/ppolitika.asp
http://www.orsr.sk/help.asp#mail
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Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 13.3.2019 

Prítomní: Plšeková,  Šesták, Vydra 

Neprítomný:  Kleinert 

 

K bodu 10/ Návrh na rozšírenie nájmu NP v objekte DK Zrkadlový Háj pre G.MAL 

s.r.o. 

 

Uznesenie:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  3 

Za               :  3 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: Lukáček                                                     Vydra Jozef v.r. 

V Bratislave 14.3.2019                                                   poverený vedením finančnej komisie   

 

 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného  

dňa 11.03.2019 

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták,  Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul, 

PhD. 

Neprítomný: osprav. Mgr. Pavol Škápik 

 

K bodu 11/ Návrh na rozšírenie nájmu NP v objekte DK Zrkadlový Háj pre G.MAL 

s.r.o.  

Materiál uviedla Mgr. Broszová , ktorá v krátkosti uviedla informácie o nájomcovi a jeho 

aktivitách. Následne poslanci prijali nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 

Prítomní :   4 

Za          :    4   

Proti:         0 

Zdržal sa:    0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

Za správnosť: A. Broszová     Bratislava 11.03.2019 

tajomníčka komisie 
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a) Návrh na rozšírenie nájmu NP v objekte DK Zrkadlový Háj pre G.MAL s.r.o. 

Materiál uviedla vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. V rámci diskusie 
odpovedala na otázky členov komisie.  Žiadosť predkladá riaditeľ DK ZH – rozšíriť priestory 
kaviarne z 35 na 76m2 . 
 
Uznesenie  Komisia kultúry a mládeže  o d p o r ú č a  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka schváliť Návrh na rozšírenie nájmu NP v objekte DK Zrkadlový Háj pre 
G.MAL s.r.o. 
Hlasovanie:  
Prítomných: počet 4                                         Za:  0  Proti:  0  Zdržal sa:  4 
Záver: Uznesenie nebolo schválené  
 

 
 

Komisia 
Schválený 

materiál 

Neschválený 

materiál 
Poznámky komisie 

Komisia správy 

majetku a miestnych 

podnikov 

schválené  
 

Finančná komisia  schválené - 
- 

Komisia kultúry a 

mládeže 
- neschválené - 

    

 


