
 
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 26. a 27. 06. 2013 
 
 
 

Návrh 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1002/2010 zo 
dňa 27. 05. 2010 v znení uznesenia č. 1201/2010 zo dňa 04. 11 2010 a uznesenia č. 55/2011 zo 

dňa 31. 03.2011, uznesenia č. 387/2011 zo dňa 24.11.2011 a uznesenia č. 804/2012 zo dňa                         
26. - 27.  09. 2012 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 
 

jún  2013 
                 

 
 
 

 
Predkladateľ: 
 
Mgr. Rastislav Gajarský, v. r. 
riaditeľ magistrátu  
 
 
Zodpovedný: 
 
Ing. Ivan Krištof, v. r. 
vedúci oddelenia, v. r.  
správy nehnuteľností 
 
 
Spracovateľ: 
 
JUDr. Eva Blahová, v. r. 
oddelenie správy nehnuteľností  
 
Lenka Viziová, v. r.  
oddelenie správy nehnuteľností 

 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu  
3. Situáciu 
4.  Kópiu katastrálnej mapy 
5.  Odpis uznesenia MsZ č. 1002/2010 zo dňa 

27.5.2010 
6. Odpis uznesenia MsZ č. 1201/2010 zo dňa 

04.11.2010 
7. Odpis uznesenia MsZ č. 55/2011 zo dňa 

31.03.2011 
8.  Odpis uznesenia MsZ č. 387/2011 zo dňa 

24.11.2011 
9. Odpis uznesenia MsZ zo dňa 804/2012 zo  

dňa 26.-27.9.2012  
10. Žiadosť nájomcu zo dňa 20.3.2013 
11. Žiadosť nájomcu zo dňa 30.4.2013 
12. Žiadosť nájomcu zo dňa 28.5.2013 
13. Návrh dodatku č. 6 
14. Výpis z komisie MsZ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

kód uzn.:      1.9 
                     1.9.5. 

         1.9.7.     
             
            

 
Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
 

  schvaľuje 
 

 
zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy                  
č. 1002/2010 zo dňa 27. 05. 2010 v znení uznesenia č. 1201/2010 zo dňa 04. 11. 2010 a v znení 
uznesenia č. 55/2011 zo dňa 31. 03. 2011, uznesenia č. 387/2011 zo dňa 24. 11. 2011 a uznesenia             
č. 804/2012 zo dňa 26. - 27. 09. 2012 takto: 
 
1. Text „s dobou rekonštrukcie a dostavby do 30. 06. 2013“ sa nahrádza textom „s dobou 

rekonštrukcie a dostavby do 28. 02. 2014“. 
 
2.  Text „komunitného a integračného centra pre klientov so stredným stupňom mentálneho  

postihnutia a to vybudovania 10 miest v zariadení pre seniorov v 5 apartmánových izbách 
s príslušenstvom v súlade s § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách  a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov s chránenou dielňou za účelom vytvorenia chránenej dielne  a to 
charitatívneho obchodu, kaviarničky a galérie, poskytovania ambulantnej formy domova 
sociálnych služieb a ambulantnej formy rehabilitačného strediska pre dospelých s mentálnym 
postihnutím a sociálny podnik slúžiaci na realizáciu všetkých podporných činností v rámci 
tohto zariadenia“ sa nahrádza textom  
„zariadenia pre ambulantnú formu domova sociálnych služieb 10 klientov, ambulantnú formu 
rehabilitačného strediska 40 klientov, vytvorenie chránených dielní (kaviarničky, galérie, 
reklamnej agentúry, predajne výrobkov vytvorených osobami s ťažkým zdravotným 
postihnutím, charitatívnej predajne pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva – charity 
shop) postupne s kapacitou 20 zamestnancov s ŤZP.“  

 
 
s podmienkou: 
 
 
Dodatok bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok nebude nájomcom v uvedenom termíne 
podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
   
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET:  Predĺženie termínu rekonštrukcie a zmena účelu nájmu nebytových priestorov na 

Jurigovom nám. č. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves. 
 
ŽIADATE Ľ: Lepší svet n. o.,   

Osuského 8 
851 03 Bratislava 

 
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU:   Nebytové priestory vo výmere 729,29 m2  a 926,18 m2 
v Bratislave, k. ú.  Karlova Ves na Jurigovom nám., v objekte súpisné č. 487, orientačné č. 1, na 
pozemku registra „C“ parc. č. 1160/5, LV č. 46. 
 
ÚČEL:  Odo dňa účinnosti zmluvy najneskôr do 30.6.2012 rekonštrukcia a dostavba predmetu 

nájmu nájomcom. Počnúc dňom, kedy rozhodnutie príslušného stavebného úradu, ktorým 
tento povolí zmenu účelu užívania, nadobudne právoplatnosť, bude nájomca užívať 
predmet nájmu ako komunitné a integračné centrum pre klientov so stredným stupňom 
mentálneho  postihnutia a to vybudovanie 10 miest v zariadení pre seniorov v 5 
apartmánových izbách s príslušenstvom v súlade s § 35 zákona č. 448/2008 Z. z.  
o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s chránenou dielňou za 
účelom vytvorenia chránenej dielne  a to charitatívneho obchodu, kaviarničky a galérie, 
poskytovania ambulantnej formy domova sociálnych služieb a ambulantnej formy 
rehabilitačného strediska pre dospelých s mentálnym postihnutím a sociálny podnik 
slúžiaci na realizáciu všetkých podporných činností v rámci tohto zariadenia.“ 

 
DOBA NÁJMU:  do 11.8.2040 
 
VÝŠKA  NÁJOMNÉHO:   Nájomné bolo odsúhlasené uznesením Mestského zastupiteľstva SR 
Bratislavy č. 1201/2010 zo dňa 04.11.2010 vo výške 1,00 EURO ročne. 
 
SKUTKOVÝ STAV:  
 
1. Nájom nebytových priestorov v objekte na Jurigovom nám. č. 1 bol schválený ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z. zo dňa 16.06.2009, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)  uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 1002/2010 zo dňa 27.5.2010. V súlade 
s uznesením MsZ hlavné mesto uzatvorilo s neziskovou organizáciou Lepší svet zmluvu 
o nájme, okrem iného, s podmienkami: 
- doba nájmu 30 rokov 
- nájomné: 3 EURÁ/m2/rok počas doby rekonštrukcie 1 rok 

                  17 EUR m2/rok po ukončení rekonštrukcie 
- účel nájmu: komunitné a integračné centrum pre klientov so stredným stupňom mentálneho 
postihnutia, chránená dielňa a sociálny podnik slúžiaci na realizáciu všetkých podporných 
činností v rámci tohto zariadenia. 
Nájomná zmluva nadobudla účinnosť dňom 11.08.2010 t. zn. dňom písomného protokolárneho 
prevzatia predmetu nájmu, doba nájmu je od 11.08.2010 do 11.08.2040. 

 
2. Uznesením Mestského zastupiteľstva  č. 1201/2010 zo dňa 4.11.2010 bola prijatá zmena 

uznesenia Mestského zastupiteľstva  č. 1002/2010 zo dňa 27.5.2010, ktorou bolo nájomcovi 
schválené: 
 



 
    1. vybudovanie 10  miest  v zariadení pre seniorov  v  5  apartmánových  izbách s príslušenstvom 

    v   súlade  § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych  službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov a 20 miest v zariadení podporovaného bývania v 10 malometrážnych 3-izbových 
bytoch v súlade  § 34 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov  

2. vytvorenie charitatívneho obchodu, kaviarničky a galérie 
3.  zníženie nájomného na 1,00 EURO ročne  
4.  predĺženie doby rekonštrukcie do 31.12.2011 
5. vykonávanie všetkých opráv, úprav, rekonštrukčných prác, technického zhodnotenia a pod. na 

vlastné náklady bez nároku na ich náhradu.  
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nájomca podpísal 5.1.2011.  

 
3. Vytvorenie 5 apartmánových izieb  s príslušenstvom a 20 miest v zariadení podporovaného 

bývania v 10 malometrážnych 3-izbových bytov  bolo schválené uznesením č. 1201/2010 zo dňa 
4.11.2010 a bude realizované nielen na pôvodnej stavbe objektu KOTVA, ale aj  na časti 
pozemku parc. č. 1160/7 vo výmere 341,02 m2 (terasy),  časti pozemku parc. č. 1160/7 vo 
výmere 376,61  m2 (rozšírenie pôvodnej stavby) ako aj na časti pozemku parc. č. 1160/7 vo 
výmere 139,61 m2, ktorá je zastavaná už existujúcou stavbou. Dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve 
boli doplnené do nájomnej zmluvy parcelné čísla pozemkov a výmera pozemkov dotknutých 
schválenou zmenou uznesenia. 

 
4.  Uznesením MsZ č. 55/2011 zo dňa 31.3.2011 bolo doplnené uznesenie MsZ č. 1002/2010 zo dňa 

27.5.2010 v znení uznesenia č. 1201/2010 zo dňa 4.11.2010 o pozemok parc. č. 1160/7 vo 
výmere 139,61 m2, nakoľko pri zameraní objektu z dôvodu rekonštrukcie bolo zistené, že časť 
objektu sa nachádza  aj  na pozemku  parc. č. 1160/7. Uvedená zmena bola vykonaná dodatkom 
č. 2 k nájomnej zmluve. 

 
5. Žiadosťou zo dňa 5.10.2011 nájomca požiadal o zmenu účelu využitia nakoľko predmet nájmu 

bude využívať ako Komunitné a integračné centrum pre klientov s ťažkým zdravotným 
postihnutím vybudovaním 10-tich miest v zariadení podporovaného bývania v 5-tich 
apartmánových izbách s príslušenstvom v súlade s § 34 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(Živnostenský zákon) ktoré budú vybudované na prízemí objektu. Zároveň sa v priestoroch 
objektu  bude realizovať  sociálna   služba v  rehabilitačnom  stredisku v  zmysle §  37  zákona  
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon), pre 20-tich klientov s ťažkým zdravotným 
postihnutím v priestoroch na prízemí aj 1. poschodí predmetného objektu, plánuje nájomca 
vytvorenie chránených dielní v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti so 
zameraním na výrobu, prezentáciu a predaj darčekových predmetov, kníhkupectvo, 
kaviarničkou, galériou Lepší svet, kde plánuje na čiastočný úväzok zamestnať 20 ťažko 
zdravotne postihnutých ľudí. V objekte sa budú nachádzať aj kancelárie nájomcu a celé 
nevyhnutné zázemie ako aj ambulantná forma domova sociálnych služieb a ambulantná forma 
rehabilitačného strediska pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. 

 
6.  V súlade s uznesením MsZ č. 1201/2010 zo dňa 4.11.2010 mal nájomca okrem vybudovania 10 

miest v zariadení podporovaného bývania v 5-tich apartmánových izbách s príslušenstvom 
vybudovať aj 20 miest v zariadení podporovaného bývania v 10 malometrážnych 3-izbových 
bytoch. Vzhľadom na skutočnosť, že Mestská časť Karlova Ves nesúhlasila so zastavaním časti 
pochôdzkových terás na časti pozemku parc. č. 1160/7 vo výmere 341,02 m2 na Jurigovom 
námestí v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ktoré mali tvoriť ochranné terasy pre zariadenie 
podporovaného bývania a skutočnosť, že nie je možné dostavať priestory na 1. poschodí objektu, 



v ktorých sa preto nedá vytvoriť priestor na ubytovanie klientov v rámci zariadenia 
podporovaného bývania, dodatkom č. 3 bol zmenený účel nájmu (bolo vypustené vytvorenie 20 
miest v zariadení podporovaného bývania v 10 malometrážnych 3-izbových bytoch) 

 
7. Ďalšou žiadosťou zo dňa 5.10.2011 nájomca požiadal o predĺženie doby rekonštrukcie do 

30.6.2012. Uznesením MsZ č. 1002/2010 zo dňa 27.5.2010 bola doba rekonštrukcie schválená 
na 1 rok,  uznesením MsZ č. 1201/2010 zo dňa 4.11.2010 bola doba rekonštrukcie a dostavby 
predĺžená do 31.12.2011. Vzhľadom na nesúhlasné stanovisko mestskej časti k nájmu časti 
pochôdzkových terás na časti pozemku parc. č. 1160/7 vo výmere 341,02 m2 a hľadanie 
kompromisného riešenia tohto problému, čo malo za následok aj zmenu projektovej 
dokumentácie, nájomcovi sa doteraz nepodarilo dosiahnuť príslušné územné rozhodnutie 
a stavebné povolenie. 

  
8.  MsZ uznesením č. 387/2011 zo dňa 24.11.2011 schválilo zmeny zmluvy,  uvedené v bodoch 5., 

6. a 7. tejto dôvodovej správy a tieto boli realizované dodatkom č. 3, ktorý nadobudol účinnosť 
dňom 5.1.2012. 

 
9. Žiadosťou zo dňa 29.2.2012, doručenou do podateľne magistrátu dňa 2.3.2012, nájomca na 

základe výzvy príslušného stavebného úradu požiadal o doplnenie dodatku č. 3 zmluvy o  
výmeru 266,04 m2 na pozemku parc. č. 1160/7 na 1. podzemnom podlaží. Uvedená zmena bola 
realizovaná dodatkom č. 4 s účinnosťou dňom 23.3.2012. 

 
10. Žiadosťou zo dňa 29.6.2012 požiadal nájomca o predĺženie doby rekonštrukcie predmetu nájmu 

do 30.6.2013 nakoľko sa mu nepodarilo získať príslušné rozhodnutia na realizáciu rekonštrukcie, 
ktorú mal ukončiť do 30.6.2012. Uvedená zmena bola realizovaná dodatkom č. 5 s účinnosťou 
dňom 25.10.2012. 

 
11. Žiadosťou zo dňa 20.3.2013 Lepší svet, n. o. požiadal o zmenu doby ukončenia rekonštrukcie z 

30.6.2013 na 28.2.2014 a zmenu účelu využitia, ktorá vychádza hlavne z nemožnosti efektívneho 
využitia prenajatých priestorov na pobytové sociálne služby, nakoľko v rámci stavebného 
konania  Mestská časť Karlova Ves nesúhlasila s navrhovaným riešením ubytovania mentálne 
postihnutých klientov. 

 
12. Žiadosťou zo dňa  30.4.2013 Lepší svet, n. o. požiadal o zmenu doby ukončenia rekonštrukcie 

do 31.3.2014 s tým, že upresnenie účelu využitia bude doriešené v rámci kolaudačného 
rozhodnutia. 

 
13. Žiadosťou zo dňa 28.5.2013 Lepší svet, n. o. požiadal o zmenu doby ukončenia rekonštrukcie 

do 28.2.2014 a špecifikoval účel nájmu „Ambulantná forma domova sociálnych služieb 10 
klientov, ambulantná forma rehabilitačného strediska 40 klientov, vytvorenie chránených dielní 
(kaviarnička, galéria, reklamná agentúra, predajňa výrobkov vytvorených osobami s ťažkým 
zdravotným postihnutím, charitatívna predajňa pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva 
– charity shop) postupne s kapacitou 20 zamestnancov s ŤZP.  

 
 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 918/2013 zo dňa 13. 06.  
2013 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať „Návrh na zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1002/2010 zo dňa 27. 05. 2010 
v znení uznesenia č. 1201/2010 zo dňa 04. 11 2010 a uznesenia č. 55/2011 zo dňa                            
31. 03.2011, uznesenia č. 387/2011 zo dňa 24.11.2011 a uznesenia č. 804/2012 zo dňa                         
26. - 27.  09. 2012“. 

 
 



 
 




































