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Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, nájom nebytových priestorov (bývalého 1-izbového 
bytu č. 23) vo výmere 33,90 m2  na VII poschodí na Rajčianskej 8, súpisné číslo 5085, na pozemku 
parc. č. 1138, zapísané na LV č. 3233, v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pre účely ubytovne na prechodné 
ubytovanie pracovníkov Slovenskej filharmónie so sídlom Medená 3, 816 01 Bratislava,  IČO 
164704: 
- doba predĺženia ubytovania o 5 rokov 
- úhrada všetkých nákladov spojených s užívaním priestoru, 
 
                         
s podmienkou: 
 
Dodatok k zmluve o ubytovaní  bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia 
v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude podpísaný nájomcom, toto 
uznesenie stratí platnosť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET:  Nájom nebytových priestorov (bývalého 1-izbového bytu č. 23) vo výmere 33,90 m2  
na VII. poschodí bytového domu objektu na Rajčianskej ul.  č. 8, súpisné č. 5085, na 
pozemku parc. č. 1138, zapísané na LV č. 3233, v Bratislave, k .ú. Vrakuňa 

  
ŽIADATE Ľ: Slovenská filharmónia, Medená 8, 816 01 Bratislava  
 
ÚČEL:  ubytovanie na prechodné ubytovanie pracovníkov Slovenskej filharmónie 
 
 DOBA NÁJMU:  predĺženie doby ubytovania o ďalších 5 rokov 
 
VÝŠKA  NÁJOMNÉHO:   
všetky úhrady súvisiace s užívaním nebytového priestoru toho času vo výške 116,43 Eur mesačne  
t. z. 1.397,16 Eur ročne 
 
SKUTKOVÝ STAV: 
 
1. Bývalý 1-izbový byt č. 23 na VII poschodí  na Rajčianskej 8 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa vo 

výmere 33,90 m2 bol na základe rozhodnutia primátora zo dňa 5.12.2002 dočasne vyňatý do 
31.12.2005 z bytového fondu pre účely ubytovne na prechodné   ubytovanie pracovníkov 
Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia  užíva tento priestor na základe Zmluvy 
o ubytovaní č. 24 83 1848 02 00 23 zo dňa 23.12.2002. Doba vyňatia bytu z bytového fondu bola 
dodatkom č. 2 predĺžená do 30.6.2006 a následne dodatkom č. 3 bola predĺžená do 4.12.2012. 
 

2. Slovenská filharmónia žiadosťou zo dňa 6.9.2012 požiadala o predĺženie doby nájmu o ďalších 5 
rokov t. zn. od 5.12.2012 do 4.12.2017. 

 
3. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia. Mzdy, ktoré poskytuje svojim 

zamestnancom nedosahujú výšku, ktorá by pokrývala náklady mladých umelcov v prípade 
komerčných podnájmov v Bratislave. Priestor slúži na ubytovanie mladých, perspektívnych 
umeleckých pracovníkov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Bratislave a sú veľkým prínosom pre 
účinkovanie v umeleckých súboroch Slovenskej filharmónie. Kvalitná koncertná produkcia, 
ktorú Slovenská filharmónia poskytuje nielen obyvateľom Bratislavy ale aj jej domácim 
a zahraničným návštevníkom, má výrazný podiel na kultúrnom živote hlavného mesta 
a reprezentácii Bratislavy. 

 
 
ZDÔVODNENIE: 
 
Žiadosť o predĺženie doby nájmu  predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 131/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s prihliadnutím 
na charakter činnosti žiadateľa  - a to najmä výrazný podiel na kultúrnom živote Bratislavy a jej 
reprezentácia u domácich a zahraničných návštevníkov ako aj reprezentácia Bratislavy v zahraničí. 
 
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 31.10.2012 na internete a na úradnej 
tabuli svoj zámer prenajať uvedené nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
 

 









Dodatok č. 4   
k zmluve o ubytovaní č. 24 83 1848 02 00 zo dňa 23.12.2002  

 
Zmluvné strany 
 
Prenajímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.,  primátorom mesta 
peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 
číslo účtu: 25828453/7500 
IČO: 00603481 
DIČ: 2020372596 
(ďalej len “prenajímateľ”) 

 
a 

 
nájomca: Slovenská filharmónia 
 Medená ul. č. 3, 816 01 Bratislava 
 zastúpená: Prof. Mariánom Lapšanským, generálnym riaditeľom 
 IČO:  164 704 

DIČ: 2020829932 
        peňažný ústav: Štátna pokladnica 

číslo účtu: 7000070107/8180 
(ďalej len “nájomca” alebo spoločne “zmluvné strany”) 

 
 
po vzájomnej dohode uzatvárajú tento dodatok k zmluve o ubytovaní č. 24 83 1848 02 00 zo 
dňa 23.12.2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 16.11.2005, dodatku č. 2 zo dňa9.2.2006 a 
dodatku č. 3 zo dňa 10.8.2006 (ďalej len „zmluva“) týkajúci sa ubytovania v objekte na  
 

Rajčianskej ul. č. 8 
 

v Bratislave 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy: 
 
 

Čl. I 
 
1.    V Čl. I ods. 1. zmluvy sa v prvej vete slová „Rozhodnutím o dočasnom vyňatí 1-izb.  

bytovej jednotky z bytového fondu zo dňa 16.6.2006, č. rozhodnutia 
MAG/2006/40687ONN/13588“ nahrádzajú slovami „Rozhodnutím o dočasnom vyňatí 1-
izb. bytovej jednotky z bytového fondu zo dňa ......2012, č. 
rozhodnutia............................“. 

 
2.    Zmluvné strany sa dohodli, že doba ubytovania sa podľa Čl. IV ods. 1. zmluvy predlžuje 

do 4.12.2017. 
 
3.  Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny. 



 
 
 
 
 
 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Predĺženie doby ubytovania schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy dňa xx.xx.2012 uznesením č. ...../2012, opis ktorého tvorí neoddeliteľnú 
prílohu č. 1 dodatku č. 4. 

 
2.    Dodatok je vyhotovený v 7-mich rovnopisoch splatnosťou originálu, 5 pre prenajímateľa 

a 2 pre nájomcu. 
 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme 
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa Čl. I ods. 1. zákona č. 
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v spojení 
s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).  

 
V Bratislave dňa ..........................  V Bratislave dňa .......................... 
 
 
 
 
....................................................... 
 doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
              primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
...................................................... 
          Prof. Marián Lapšanský 
              generálny riaditeľ             

                                                 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: č. 1. opis uznesenia MsZ č. ...../2012 zo dňa .....2012 
 

























Návrh na schválenie predĺženia zmluvy o ubytovaní ako prípadu hodného osobitného 
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5.3.5 

 

Uznesenie č. 684/2012 
     zo dňa 07. 11. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu  

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR           
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov 
(bývalého 1-izbového bytu č. 23) vo výmere 33,90 m2  na VII poschodí na Rajčianskej 8, 
súpis. č. 5085, na pozemku parc. č. 1138, zapísané na LV č. 3233 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
pre účely ubytovne na prechodné ubytovanie pracovníkov Slovenskej filharmónie so sídlom 
Medená 3, Bratislava,  IČO 164704: 
- doba predĺženia ubytovania o 5 rokov, 
- úhrada všetkých nákladov spojených s užívaním priestoru, 
                         
s podmienkou: 
 
Dodatok k zmluve o ubytovaní  bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia 
v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude podpísaný nájomcom, 
toto uznesenie stratí platnosť.  

- - - 

 



 


