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Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte PDI Hrobákova 25 pre BRISK 
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prednosta       2. Dôvodovú správu 

        3. Stanovisko riaditeľa MP VPS 
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        5. Výpis z registra 

        6. Snímka z katastrálnej mapy 

        7. Fotodokumentáciu 
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miestneho majetku 
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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 prenájom nebytových priestorov  o celkovej  výmere 89,70 m
2 

v bývalom pavilóne detských ihrísk Hrobákova 25, postaveného na pozemku reg. „C“ KN 

parc.č. 999 a pozemok parc.č.1000, zapísaného na LV 1748,  pre BRISK PRINT s.r.o., 

Čiernovodská 11, 821 07 Bratislava, IČO: 35906049 za účelom prevádzkovania polygrafickej 

výroby na dobu určitú od 01.09.2019 do 31.12.2023, za cenu 52,00 €/m
2
 /rok, celkovo za  

4664,40Eur/rok bez DPH 

 

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov bude nájomcom podpísaná do 60 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: BRISK PRINT s.r.o., Čiernovodská 11, 821 07 Bratislava, IČO: 35906049 

 

Predmet nájmu: nebytové priestory o výmere 89,70 m
2
v bývalom objekte pavilónu detských 

ihrísk Hrobákova 25,Bratislava na pozemku parc.č.999 a pozemku parc.č.1000 v k.ú. 

Petržalka, zapísaných na LV č.1748 v prospech vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava, 

zverený do správy Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka ako právnemu 

nástupcovi Obvodnej správy verejnoprospešných služieb Bratislava 5. Pozemok nie je 

predmetom nájmu. 

 

Doba nájmu: na dobu určitú od 01.09.2019 do 31.12.2023  

 

Výška nájomného: 52 €/m
2
/rok,celkovo za 4664,40/rok bez DPH 

        

Štatutárny zástupca Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka požiadal 

o schválenie prenájmu nebytových priestorov v objekte PDI Hrobákova 25 doterajšiemu 

nájomcovi BRISK PRINT s.r.o., Čiernovodská 11, 821 07 Bratislava, IČO: 35906049 . 

Nájomcovi bol tento priestor prenajatý za účelom polygrafickej výroby od r.2006. Nájomca 

do prenajatých priestorov investoval nemalé finančné prostriedky. V predmete nájmu bola 

zrealizovaná oprava betónovej plochy na ktorú bola položená vysokopevnostná antistatická 

priemyselná podlaha. V priestoroch bol realizovaná elektroinštalácia, bola nainštalovaná 

vzduchotechnika. Ide o bezproblémový priebeh prevádzky. Počas celej doby prenájmu neboli 

žiadne sťažnosti od obyvateľov na prevádzku. Svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy si 

nájomca plní včas. Žiadateľ už niekoľko rokov spolupracuje s Obchodnou akadémiou na 

Hrobákovej kde študentom každoročne pripravujú prezentácie a katalógy do súťaže škôl 

o najlepšiu študentskú firmu. Bol ocenený cenou „Najkrajšie knihy Slovenska 2018“. Riaditeľ 

MP VPS navrhuje prenájom na ďalších 5 rokov za cenu 4656,89 €/rok bez DPH. 

Vzhľadom k uvedenému navrhujeme, aby sa tento prenájom posudzoval ako prípad hodný 

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

neskorších predpisov. 

Príjem z prenájmu týchto priestorov je príjmom  prenajímateľa. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov bude podpísaná do 60 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 2.09.2019. 
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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:  33690/B  

 

Obchodné meno:  BRISK PRINT s.r.o.    (od: 04.11.2004) 
 

Sídlo:  Čiernovodská 11  

Bratislava 821 07  

  (od: 04.11.2004) 

 

IČO:  35 906 049    (od: 04.11.2004) 
 

Deň zápisu:  04.11.2004    (od: 04.11.2004) 
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným    (od: 04.11.2004) 
 

Predmet činnosti:  kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  

  (od: 04.11.2004) 

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod)  

  (od: 04.11.2004) 

prenájom motorových vozidiel a prenájom 

hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti  

  (od: 04.11.2004) 

sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej 

živnosti  

  (od: 04.11.2004) 

reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej 

živnosti  

  (od: 04.11.2004) 

polygrafická výroba    (od: 04.11.2004) 

preklady a tlmočenie z/do anglický jazyk, 

španielsky jazyk, nemecký jazyk, slovenský 

jazyk  

  (od: 04.11.2004) 

prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho 

personálu  

  (od: 04.11.2004) 

administratívne práce    (od: 04.11.2004) 

upratovacie a čistiace práce    (od: 04.11.2004) 
 

Spoločníci:  Juraj Zacharda  

Čiernovodská 11  

Bratislava 821 07  

  (od: 04.11.2004) 

 

Výška vkladu Juraj Zacharda    (od: 15.04.2016) 

http://www.justice.gov.sk/
http://www.orsr.sk/default.asp
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=44581&SID=2&P=0&lan=en
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Zacharda&MENO=Juraj&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/default.asp
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=44581&SID=2&P=0&lan=en
http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
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každého 

spoločníka:  
Vklad: 6 640 EUR Splatené: 6 640 EUR  

 

Štatutárny orgán:  konatelia    (od: 04.11.2004) 

Juraj Zacharda  

Čiernovodská 11  

Bratislava 821 07  

Vznik funkcie: 04.11.2004  

  (od: 27.06.2017) 

 

Konanie menom 

spoločnosti:  
Konatelia konajú v mene spoločnosti každý 

samostatne tak, že k tlačenému alebo písanému 

obchodnému menu pripoja svoj podpis.  

  (od: 04.11.2004) 

 

Základné imanie:  6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR    (od: 22.09.2010) 
 

Ďalšie právne 

skutočnosti:  
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou 

dňa 15.10.2004 v zmysle príslušných ustanovení 

z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  

  (od: 04.11.2004) 

 

Dátum 

aktualizácie 

údajov: 

 06.06.2019 

Dátum výpisu:  07.06.2019 

 

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=Zacharda&MENO=Juraj&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.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-papierovej-(listinnej)-podobe.aspx
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-papierovej-(listinnej)-podobe.aspx
http://www.orsr.sk/help.asp#mail
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