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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

dohodu o skončení nájmu a vzájomnom finančnom vysporiadaní s nájomcom GLOBAL plus, 
s.r.o., IČO 35 756 195, so sídlom  Tematínska 10, Bratislava, 
 
 s podmienkou: 
 
 

   Dohoda o skončení nájmu a vzájomnom finančnom vysporiadaní bude nájomcom podpísaná 
do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
V prípade, že dohoda o skončení nájmu a vzájomnom finančnom vysporiadaní nebude 
nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa  

 
  

Predmet nájmu:   Nájom objektu Plickova 9 v k.ú. Rača, stavba so súp. č. 7471,  
     postavená  na pozemku parc.č. 891/37 
 
Nájomca:    GLOBAL plus, s r.o., Tematínska 10, Bratislava 
                                      
Predmet žiadosti :      Ukončenie nájmu  objektu a vzájomné finančné vysporiadanie                                         
 
Skutkový stav:   
 
1.  Podmienky nájomnej zmluvy 
 Dňa  30.03.2009 bola uzavretá nájomná zmluva č. 07 83 0167 09 00  s nasledujúcimi 
podstatnými podmienkami : 

- doba nájmu 10 rokov 
- účel nájmu: do 30.09.2009 rekonštrukcia objektu a potom „vykonávanie 

vzdelávacích a s tým súvisiacich činností v predmete nájmu v rozsahu  
základného, stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania“, 

- nájomné: po dobu prvých šesť mesiacov 3,00Eur/m2/rok, potom 9,00Eur/m2/rok, t.zn. 
59 674,00 Eur/rok, 

- započítanie  odsúhlasených  nákladov  na  rekonštrukciu,  max.  však  do výšky           
1 190 000,00 Eur s nájomným tak, že 90% splatného nájomného sa započíta 
s nákladmi počnúc prvým kalendárnym štvrťrokom od protokolárneho prevzatia 
investície, 10 % nájomného bude nájomca reálne uhrádzať, pomer 90% ku 10% platí 
počas prvých piatich rokov od zahájenia započítavania, ďalšie obdobie platí pomer 
80% ku 20%. 

 
 
2.Technický stav objektu 
Objekt Plickova č. 9 bol nájomcovi GLOBAL plus s.r.o. odovzdaný dňa 6.4.2009. Pozostáva 
z priestorov nachádzajúcich na prízemí, I. poschodí a II. poschodí o výmere 6 558,59 m2. 
Technický stav (jeho opotrebovanie) objektu bol primeraný dobe užívania, ale stále bol 
funkčný a užívaniaschopný (bolo možné kúriť, fungovali rozvody vody elektriny a odpadov). 
V čase odovzdania nájomcovi bol objekt napojený na všetky médiá, (elektrika, voda, plyn). 
V rámci rekonštrukcie nájomca zhodnotil objekt tým, že vymenil okná na časti budovy za 
plastové, opravil strechu, avšak zároveň odstránil (respektíve zdemontoval) technologické 
a technické zariadenia a to najmä rozvod UK a vykurovacie telesá, časť elektro rozvodov 
a inštalácií, rozvody tlakovej vody, kanalizačné rozvody. Zjednodušene povedané pripravil 
objekt na komplexnú obnovu. Súčasný stav objektu preto nedovoľuje jeho užívanie, nakoľko 
celý objekt je už pripravený na realizáciu komplexnej rekonštrukcie, vrátane priestorových 
zmien za účelom nového dispozičného riešenia budovy. Výsledkom týchto činností je súčasný 
stav objektu, ktorý je v stave holo-priestorov (hrubá stavba bez omietok a inž. sietí) a ktorý je 
týmto pripravený na stavebné a dokončovacie práce podľa požiadaviek nového užívateľa. 
Objekt v súčasnej dobe nie je užívaniaschopný, nakoľko došlo k znehodnoteniu starého ale 
funkčného kúrenia, a to spôsobilo, že v súčasnosti nemôže byť objekt vykurovaný a to ani 
temperovaním, čo má za následok neustále zhoršovanie technického stavu objektu 
a demontážou pôvodných okien sa objekt sprístupnil neprispôsobivým osobám.  
 
 
 



 
3.  Prevzaté  investície, započítavanie 
V roku 2009 boli uznané a protokolárne   prevzaté investície vo výške 446 862,77 Eur, 
v marci 2011 vo výške 71 893,60 (realizované v roku 2010),  t. zn. spolu 518 756,37 Eur. 
Ku dňu  29.02.2012  bola započítaná čiastka na nájomnom vo výške 133 632,44 Eur, t.j. 90% 
z výšky nájomného. K 01.03.2012 zostáva na započítanie čiastka vo výške 380 648,38 Eur, 
za predpokladu, že k tomuto dátumu bude nájom ukončený (v opačnom prípade sa za 
každý  mesiac  nájmu  uvedená čiastka  znižuje o  4475,55 Eur).   
 
 
Návrh finančného vysporiadania: 
 
Pohľadávka nájomcu voči prenajímateľovi v zostávajúcej časti vo výške 380 648,38 Eur,  
bude vysporiadaná započítaním: 
- zmluvnej pokuty vo výške 3 000,00 Eur (nesplnenie povinnosti uvedenej v Čl. IX,    ods. 9 
nájomnej zmluvy – zabezpečenie zmeny účelu užívania časti predmetu nájmu, a to 2-izb. bytu 
na nebytové priestory v súlade s príslušnými ust. zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, najneskôr v lehote do 31.12.2010), 
- zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo splatnej dlžnej sumy za každý deň omeškania 
(platenie úhrad po termíne splatnosti) a úroky z omeškania, ktoré budú vyčíslené finančným 
oddelením magistrátu ku dňu ukončenia nájmu 
-postupným započítaním nájomného z nižšie špecifikovaných zmlúv až do úplného 
vyrovnania nároku nájomcu na vrátenie investície. 
 
1.nájomná zmluva č. 08-83-0773-05-00 pozemky v k. ú. Ružinov s nájomným 27 581,98 Eur 
ročne, 
2.nájomná zmluva č. 08-83-0532-10-00 pozemky v k. ú. Ružinov s nájomným 548,00 Eur 
ročne, 
3.nájomná zmluva č. 08-83-0218-08-00 pozemky v k. ú. Petržalka s nájomným 3 708,67 Eur 
ročne. 
Celková výška nájomného z vyššie špecifikovaných nájomných zmlúv predstavuje 31 838,65 
Eur ro čne. 

Celková výška nájomného vyššie špecifikovaných zmlúv aktuálne predstavuje 31 838,65 Eur 
ročne. (v zmysle príslušných ustanovení zakotvených v jednotlivých nájomných zmluvách je 
prenajímateľ oprávnený dohodnuté nájomné zvýšiť o výšku miery inflácie stanovenú 
Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok,  zverejnenú 
Štatistickým úradom v januári nasledujúceho roka).  
V prípade takéhoto finančného vysporiadania sa nezapočítaná čiastka nájomcom 
vynaložených nákladov, ktorá bude znížená o vyššie uvedené zmluvné pokuty,  bude 
započítavať s nájomným z vyššie uvedených  nájomných zmlúv po dobu viac ako 11 rokov.   
 
 
Stanovisko komisie a mestskej rady: 
• Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 

14.02.2012 – odporúča schváliť dohodu o skončení nájmu a vzájomnom finančnom 
vysporiadaní 

• Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 424/2012 zo dňa 16.02.2012 – 
po prerokovaní materiálu odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť dohodu o skončení 
nájmu a vzájomnom finančnom vysporiadaní 

 
 


















