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Návrh uznesenia:
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
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 prenájom nebytových priestorov o výmere 138 m2 v objekte PDI na
Bulíkovej 27 v Bratislave pre Martina Valentíka, Páričkova 19,821 08 Bratislava, IČO:
37143565, za účelom prevádzkovania pohostinstva za podmienky neprevádzkovania herných
a výherných automatov na dobu určitú od 1.06.2019 do 31.12.2023, za cenu 111,00 Eur/m2
/rok, celkovo za 15 318,00 Eur/rok vrátane DPH
Zmluva o nájme časti pozemku bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: Martin Valentík , Páričkova 19, 821 08 Bratislava, IČO: 37143565
Predmet nájmu: nebytové priestory o výmere 138 m2 v objekte PDI (bývalý pavilón
detských ihrísk) Bulíkova 27 Bratislava, súpisné číslo 3152 , postavený na pozemku parc. č.
548, zapísaného na LV č. 2612 v k. ú. Petržalka zverený do správy Miestnemu podniku VPS
ako právnemu nástupcovi Obvodnej správy verejnoprospešných služieb Bratislava 5 na
základe protokolu č. 22-92 zo dňa 1.4.1993. Pozemok nie je predmetom nájmu.
Doba nájmu: na dobu určitú od 1.06.2019 do 31.12.2023
Výška nájomného: 111,00 €/m2/rok,celkovo za 15 318,00 €/rok vrátane DPH
Riaditeľ Miestneho podniku verejnoprospešných služieb ako správca predmetnej
nehnuteľnosti požiadal o predĺženie nájmu nebytových priestorov, nachádzajúcich sa
v objekte bývalého pavilónu detských ihrísk na Bulíkovej 27 v Bratislave o výmere 138 m2
pre doterajšieho nájomcu Martina Valentíka, ktorý tento priestor užíva od r.2009. Nájomca
vložil nemalé finančné prostriedky do rekonštrukcie a prestavby pohostinstva. V ostatnom
období bola realizovaná výmena klimatizačnej jednotky, úplná prerábka kúrenia, výmena
kotla a rekonštrukcia vzduchotechniky. Doterajšie investície do predmetu nájmu predstavujú
sumu 115 000,-€. Nájomca požiadal o možnosť dlhodobého nájmu a predložil prehľad
investícií ktoré boli doteraz zrealizované. Menovaný si plní načas svoje záväzky, vyplývajúce
mu z platnej nájomnej zmluvy s prenajímateľom MP VPS. Žiadateľ je povinný odstrániť
v prípade prevádzkovania herných a výherných automatov v predmete nájmu všetky tieto
zariadenia. Na základe uvedeného riaditeľ MP VPS súhlasí s predĺžením nájmu nebytových
priestorov pre nájomcu Martina Valentíka a žiada aby bol tento prenájom posudzovaný ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov. Navrhuje celkovú výšku nájmu 15 303,12 €/rok vrátane DPH a dobu
nájmu od 1.06.2019 do 31.12.2024.
Doterajšia výška nájmu bola 106,80 €/m2/rok,celkovo 14 738,40 € vrátane DPH.
Zmluva o nájme nebytových priestorov bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 16.04.2019.
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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: 12.3.2019
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Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného
dňa 29.04.2019
Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták, Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul,
PhD., Mgr. Pavol Škápik, Erich Stračina,
Neprítomný: JUDr. Henrich Haščák, Michal Pavlík
K bodu 10/ Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte PDI na
Bulíkovej 27 Bratislava pre Martina Valentíka
Materiál uviedla Mgr. Broszová V krátkosti uviedla informácie o nájomcovi a jeho aktivitách
podrobnejšie rozpísaných v dôvodov správe. Po krátkej diskusii prijali nasledovné uznesenie:
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál
Hlasovanie:
Prítomní : 6
Za
: 6
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
Za správnosť:
Mgr. A. Broszová
tajomníčka komisie

Bratislava 29.04.2019

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 26.4.2019
Prítomní: Kleinert, Plšeková, Šesták, Vydra, Demel, Jakubčová, Mráz
Neprítomný:
K bodu 11/ Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte PDI na
Bulíkovej 27 Bratislava pre Martina Valentíka
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál.
Hlasovanie:
Prítomní : 7
Za
: 7
Záver: Uznesenie bolo schválené
Za správnosť: Lukáček
V Bratislave 29.4.2019

Kleinert Branislav v.r.
predseda finančnej komisie
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Výpis z uznesení zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže zo dňa 29.4.2019
K bodu 6 / Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte PDI na Bulíkovej 27
Bratislava pre Martina Valentíka
Uznesenie:
Komisia kultúry a mládeže o d p o r ú č a miestnemu zastupiteľstvu s c h v á l i ť materiál
v plnom predkladanom znení.
Hlasovanie:
Prítomných: 10

Za:

9

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Záver: Uznesenie bolo schválené.

Za správnosť: Pastorová
V Bratislave 2.5.2019

Komisia

Miroslava Makovníková Mosná, v.r.
predsedníčka komisie

Schválený
materiál

Neschválený
materiál

Poznámky komisie

Komisia správy
majetku a miestnych
podnikov

schválené

-

-

Finančná komisia

schválené

-

-

Komisia kultúry a
mládeže

schválené

-

-
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