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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 582/1993 zo dňa 
16.12.1993  v časti B bod 2 takto 
 
Text v časti B bod.2 znie: 
 
„2. dlhodobý nájom nebytových priestorov v objekte na Šafárikovom nám. 3 v prospech SNS od 

1.1.1994 na dobu 20 rokov, v cene tak ako pre iné politické strany, za predpokladu súhlasného 
stanoviska Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR;“  

 
sa nahrádza novým textom v znení: 
 
alternatíva I. 
  
„2.  nájom  nebytových  priestorov  na 2. poschodí vo výmere 363,37  m2 a 3. poschodí vo výmere 

365,12 m2 t. zn. spolu vo výmere 728,49 m2 v stavbe súp. č. 76 na pozemku registra „C“, parc. 
č. 8934, na Šafárikovom nám. 3 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Slovenskej národnej strane so  
sídlom  na   Šafárikovom nám. 3  v  Bratislave,  IČO 00677639,  za  účelom kancelárskych 
priestorov,  na  dobu neurčitú,  za nájomné 15 007,00 Eur ročne, pričom investície, ktoré 
nájomca vložil do rekonštrukcie nehnuteľnosti sa započítajú v plnej výške 

 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 3 bude nájomcom podpísaný do 45 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok nebude nájomcom v uvedenej 
lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.“ 
 
 
alternatíva II. 
 
„2.  nájom  nebytových  priestorov  na 2. poschodí vo výmere 363,37  m2 a 3. poschodí vo výmere 

365,12 m2 t. zn. spolu vo výmere 728,49 m2 v stavbe súp. č. 76 na pozemku registra „C“, parc. 
č. 8934, na Šafárikovom nám. 3 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Slovenskej národnej strane so  
sídlom  na   Šafárikovom nám. 3  v  Bratislave,  IČO 00677639,  za  účelom kancelárskych 
priestorov,  na  dobu neurčitú,  za nájomné 15 007,00 Eur ročne, pričom investície, ktoré 
nájomca vložil do rekonštrukcie nehnuteľnosti sa započítajú len do výšky 50 % 

 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 3 bude nájomcom podpísaný do 45 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok nebude nájomcom v uvedenej 
lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.“ 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET:  Návrh  na zmenu uznesenia MsZ č. 582/1993 zo dňa 16.12.1993 - schválenie   

predĺženia  doby  nájmu na dobu neurčitú, zúženie predmetu nájmu na nájom  
nebytových  priestorov  na 2. poschodí vo výmere 363,37  m2 a 3. poschodí vo 
výmere 365,12 m2 t. zn. spolu vo výmere 728,49 m2 v stavbe súpis. č. 76 na 
pozemku registra „C“ parc. č. 8934 na Šafárikovom nám. 3 v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto za nájomné vo výške 15 007,00 Eur  ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
pre Slovenskú národnú stranu so sídlom v Bratislave 

 
ŽIADATE Ľ: Slovenská národná strana 
                       Šafárikovo nám. 3 
  814 99 Bratislava 
                        IČO  00677639 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTI: 
- nebytové priestory na 2. poschodí vo výmere  363,37 m2 (z toho 300,17 m2 hlavných priestorov a 
63,20 m2  obslužných priestorov) a na 3. poschodí vo výmere 365,12 m2  (z toho 312,65 m2 
hlavných priestorov a 52,47 m2  obslužných priestorov) celkovo vo výmere 728,49 m2 v stavbe  
súp. č. 76 na pozemku  registra „C“ parc. č. 8934. Stavba súp. č. 76 na pozemku registra „C“ parc. 
č. 8934 a pozemok registra „C“ parc. č. 8934 vo výmere 1290 m2 sú vo vlastníctve hlavného mesta 
a sú zapísané na LV č. 1656. 
 
ÚČEL: doterajší – poskytnúť objekt a prislúchajúci pozemok – dvor pre potreby Slovenskej 

národnej strany 
navrhovaný – kancelárske priestory so zázemím 

 
DOBA NÁJMU:  doterajšia - od 1.3.1994 do 28.2.2014 
         navrhovaná – na dobu neurčitú 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:  
52,00 Eur/m2/rok  za hlavné priestory na 2. poschodí vo výmere 300,17 m2 a na 3. poschodí vo 
výmere 312,65 m2 t. zn. spolu vo výmere 612,82 m2  nájomné vo výške 31 866,64 Eur ročne  
15,60 Eur/m2/rok za obslužné priestory na 2.poschodí  vo výmere 63,20 m2 a na 3. poschodí vo 
výmere 52,47 m2 t. zn. spolu vo výmere 115,67 m2 nájomné vo výške 1 804,45 Eur ročne 
- spolu za celý predmet nájmu vo výmere 728,49 m2 nájomné vo výške 33 671,09 Eur ročne 
 
Nájomné je stanovené podľa  Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta Slovenskej 
republiky, ktorým sa ustanovujú ceny nájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, tabuľka 
č. 100 s použitím Zrážky č. 54 – žiadateľom je riadne zaregistrovaná politická strana   
 
Nájomca navrhuje zachovanie doterajšieho nájomného vo výške 15 007,00 Eur za menší 
predmet nájmu, čo by predstavovalo nájomné vo výške 20,60 Eur/m2/rok bez ohľadu na 
rozdelenie priestorov na hlavné a obslužné a započítavanie nájomného s vloženými investíciami 
až do ich úplného započítania, čo by predstavovalo ďalších cca 6 rokov a 6 mesiacov bez platenia 
nájomného. 

 
SKUTKOVÝ STAV: 
 
1. Na základe Zmluvy o nájme  č. 7 94 0 006 6 zo dňa 3.3.1994 v znení dodatku č. 1 zo dňa 

22.3.1994 a dodatku č. 2 zo dňa 27.4.2006 má Slovenská národná strana prenajaté od 1.3.1994 
do 28.2.2014 nehnuteľnosti – stavbu súp. č. 76, v ktorej sú nebytové priestory v celkovej výmere 
2.358,6 m2,  na pozemku registra „C“ parc. č. 8934 a dvor na pozemku parc. č. 8934 na 
Šafárikovom nám. 3 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto.  



Účelom nájmu je poskytnúť objekt a prislúchajúci pozemok – dvor pre potreby Slovenskej 
národnej strany. Nájomné bolo dohodnuté vo výške 15 006,97 Eur ročne (ďalej len „zmluva“).  

 
2. V súlade s Čl. II. ods. 10. zmluvy Slovenská národná strana protokolom zo dňa 31.3.2009 

odovzdala hlavnému mestu investíciu vo výške 368 761,10 Eur a protokolom zo dňa 18.11.2010 
investíciu vo výške 4 201,155 Eur t. zn. celkovo vo výške 372 962,26 Eur. Investície vložené 
nájomcom boli v súlade s Čl. IV ods. 5. zmluvy postupne započítavané s  nájomným.  Podľa  
výpočtov   oddelenia  správy   majetku   k   1.11.2013   malo  byť   z   čiastky  372 962,26 Eur 
započítaných s nájomným 272 627,00 Eur, ostáva započítať 100 335,26 Eur, t. zn. nájomné by sa 
mohlo započítavať s vloženými investíciami ešte ďalších cca 6 rokov a 6 mesiacov. O potvrdenie 
stavu zápočtu sme požiadali finančné oddelenie listom zo dňa 7.11.2013. 
 
Zmluvné strany si v Čl. IV ods. 5a zmluvy dohodli nasledovné ustanovenie „Ak výška výdavkov 
podľa bodu 5. tohto článku prekročí dohodnutú cenu nájmu počas doby platnosti tejto zmluvy, 
nájomca sa zaväzuje, že nebude uplatňovať vzniklý rozdiel medzi nájomným a vloženými 
investíciami“. 

 
3. Žiadosťou zo dňa 2.9.2013 Slovenská národná strana požiadala od 1.3.2014 o predĺženie doby 

nájmu  na  dobu  neurčitú  nebytových  priestorov  na  2.  a  3.  poschodí objektu na Šafárikovom  
     nám. 3 v Bratislave so zachovaním doterajšej výšky nájomného 15 007,00 Eur ročne. Súčasne 

deklarovala svoju pripravenosť protokolárne odovzdať ostatné nebytové priestory v predmetnom 
objekte k 31.10.2013 (suterén, prízemie, 1. poschodie a jedna miestnosť v podkroví). Priestory, 
ktoré nevyužíva nájomca hlavné mesto  písomne protokolárne prevzalo dňa 30.10.2013. 

 
4.  Na základe žiadosti nájomcu o zúženie predmetu nájmu a protokolárne prevzatie časti predmetu 

nájmu,  oddelenie   správy   nehnuteľností     vypracovalo    dodatok  č.  3  k  Zmluve o  nájme  č.  
     7 94 0 006 6 zo dňa 3.3.1994  v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2, ktorý mal riešiť iba zúženie 

predmetu nájmu a s tým súvisiacu zmenu právneho režimu. V predchádzajúcom období mal 
nájomca prenajaté nehnuteľnosti na Šafárikovom nám. 3 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 
(pozemok parc. č. 8934, na ktorom je dvor a stavbu ako celok na pozemku parc. č. 8934) podľa 
Občianskeho zákonníka, po zúžení predmetu nájmu by mal mať nájomca prenajatú len časť 
nebytových priestorov v stavbe na pozemku parc. č. 8934 podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 
a podnájme nebytových priestorov v platnom znení. Vzhľadom na skutočnosť, že od roku 1994, 
kedy bola zmluva uzatvorená, sa zmenila legislatíva týkajúca sa nakladania s majetkom obce, 
interné predpisy  hlavného mesta ako  aj  z dôvodu prehľadnosti zmluvných vzťahov (zmluva 
o nájme č. 7 94 0 006 6 má dva dodatky), navrhovali sme uzatvorenie novej nájomnej zmluvy so 
štandardnými podmienkami hlavného mesta. S týmto návrhom nájomca nesúhlasí a žiada 
uzatvorenie dodatku č. 3 v ktorom bude riešené: 

 a) zúženie predmetu nájmu  
     b) predĺženie doby nájmu na dobu neurčitú 

 c) záväzok hlavného mesta, že do 31.12.2016 môže vypovedať zmluvu len podľa prípadov 
taxatívne uvedených v § 9 ods. 2 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov 
d) započítavanie vložených investícií s nájomným v plnej výške 

    e) prevzatie odberných miest prenajímateľom k 1.12.2013 a účtovanie záloh za služby 
(doteraz bol nájomca prihlásený na odbery jednotlivých médií) prípadne zriadenie 
podružných meračov 

 f) zmena právneho režimu zmluvy z nájmu podľa  Občianskeho zákonníka na nájom 
podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení 

 
Hlavné mesto v predloženom návrhu dodatku č. 3 akceptovalo návrh nájomcu uvedený    
v písm. a), b) a f). 
 
 



 
 
 
 
STANOVISKO MsR:  
MsR uznesením č. 1038/2013 zo dňa 27.11.2013 odporúča  predložiť uznesenie v dvoch 
alternatívach pričom v druhej alternatíve odporúča doplniť „investície, ktoré vložil nájomca do 
rekonštrukcie predmetu nájmu sa započítajú len do výšky 50%.  
 
 
 
Návrh riešenia: 
Predložiť  na rokovanie orgánov  mesta  návrh  na  zmenu a  doplnenie  uznesenia  MsZ č. 582/1993  
zo dňa 16.12.1993 týkajúci sa  predĺženia doby  nájmu  v  nájomnej zmluve č. 7 94 0 006 0 so 
Slovenskou národnou stranou na dobu neurčitú s nájomným vo výške 15 007,00 Eur ročne za 
nebytové priestory na 2. a 3. poschodí stavby na Šafárikovom nám. 3 v Bratislave vo výmere 
728,49 m2. 
 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 26.11.2013 na internete a na úradnej tabuli svoj 
zámer prenajať uvedený nebytový priestor z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

































 1  

 
 

Dodatok č. 3   
k zmluve o nájme  č. 7 94 0 006 6 zo dňa 3.3.1994  v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.3.1994 

a dodatku č. 2 zo dňa 27.4.2006 
 
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 národná strana  
 Šafárikovo nám. 3, 814 99 Bratislava 
 zastúpená: JUDr. Andrejom Dankom, predsedom 
 IČO:  00677639 

peňažný ústav:  Prima banka Slovensko. 
číslo účtu:          1850254001/5600 
(ďalej len ”nájomca” alebo spoločne ”zmluvné strany”) 

 
po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle Čl. VII ods. 1. zmluvy o nájme  č. 7 94 0 006 6 zo dňa 
3.3.1994 v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.3.1994 a dodatku č. 2 zo dňa 27.4.2006 (ďalej len 
„zmluva“)  nasledovný dodatok  týkajúci sa nájmu nehnuteľností na 
 
       Šafárikovom nám.  č. 3 

v Bratislave 
 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy: 
 

Čl. I 
 
1. Na základe písomnej žiadosti nájomcu zo dňa 2.9.2013 sa zmluvné strany dohodli od 1.12.2013 

na zúžení predmetu nájmu a z uvedeného dôvodu sa doterajšie znenie  Čl. I ods. 1. a. ods. 2. 
zmluvy nahrádza novým znením nasledovne: 
„1. Prenajímateľ  z  titulu vlastníctva  prenajíma  za  nižšie uvedených podmienok v stavbe súp. 
č. 76 na pozemku parc. č. 8934 nebytové priestory na 2. poschodí vo výmere 363,37 m2  a 3. 
poschodí vo výmere 365,12 m2  to zn. celý predmet nájmu spolu vo výmere 728,49 m2,    za 
nájomné vo výške 15.006,97 EUR ročne  po zaokrúhlení 15.007,00 EUR ročne. Investície, 
ktoré vložil nájomca do rekonštrukcie predmetu nájmu sa započítajú len do výšky 50%. 
Špecifikácia priestorov a výpočtový list tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 k dodatku č. 3, 
nákres priestorov tvorí neoddeliteľnú  prílohu č. 2 dodatku č. 3. Nájomca má tiež na základe 
tejto zmluvy právo užívať a vstupovať do miestnosti č. 3.41 na 2. medziposchodí vo výmere 
9,29 m2, v ktorom sa nachádza serverovňa. 

2. Účelom tejto zmluvy je poskytnúť nájomcovi nebytové priestory pre potreby  Slovenskej 
národnej strany. Špecifikácia priestorov a výpočtový list tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 
k dodatku č. 3, nákres priestorov tvorí neoddeliteľnú  prílohu č. 2 dodatku č. 3.“ 

Odstránené: 11
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2. Doterajšie znenie  Čl. V.  zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne: 

 
„Článok V. 

Úhrada nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 
 

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že do uzatvorenia nájomnej zmluvy s ďalším nájomcom bude 
nájomca,  vzhľadom na skutočnosť, že je zmluvným partnerom dodávateľov vody a elektrickej 
energie,  rozúčtovávať  náklady na dodávku vody a elektrickej energie pre prenajímateľa za 
nebytové priestory, ktoré nájomca nevyužíva a odovzdal ich prenajímateľovi. Pomerná časť 
nákladov za vykurovanie nebytových priestorov pripadajúcich na prenajímateľa sa určí podľa 
pomeru výmery podlahovej plochy neobsadených priestorov k celkovej podlahovej ploche 
objektu (celková plocha neobsadených priestorov je .....m2 a celková plocha objektu je...m2). 
Náklady na vodu, elekrickú energiu a dodávku tepla za časť nebytových priestorov, ktoré má 
nájomca v nájme, bude uhrádzať  priamo dodávateľom týchto médií. Po uzatvorení novej 
nájomnej zmluvy s ďalším nájomcom tento sa prihlási na odber vody a elektrickej energie 
s tým, že náklady na spotrebu vody sa budú rozpočítavať pomerovými nákladmi podľa počtu 
osôb jednotlivých nájomcov.  Nájomca si môže osadiť na vlastné náklady podružný merač 
elektriny na priestory, ktoré má v nájme, a tento bude podkladom pre rozúčtovanie celkových 
nákladov na spotrebu elektriny.  Ďalší nájomca bude pomerovými nákladmi rozúčtovávať aj 
náklady na výťah a osvetlenie spoločných priestorov. Ďalší nájomca bude taktiež rozúčtovávať 
náklady na spotrebu za vykurovanie nebytových priestorov v objekte a spotrebu teplej úžitkovej 
vody podľa výmery podlahovej plochy predmetu nájmu jednotlivých nájomcov k celkovej 
podlahovej ploche objektu, v ktorom sa predmet nájmu nachádza. 
 

2.   Po prihlásení sa na odber médií ďalším nájomcom bude režim a výška úhrady za služby spojené 
s nájmom dohodnutá samostatným dodatkom k tejto zmluve vrátane režimu vyúčtovania 
preplatku prípadne nedoplatku. 
  

3. Doterajšie znenie  Čl. VI. ods. 1. zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne: 
„1. Zmluva o nájme sa uzatvára na dobu neurčitú.“ 
 

4. Doterajšie znenie  Čl. VII. ods. 1. prvej vety zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne: 
„Zmluvné strany sa v ďalších podmienkach nájmu budú riadi ustanoveniami zákona 
č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“ 
 

5. V celom texte zmluvy sa slovo „objekt“ nahrádza slovami „nebytové priestory“ v príslušnom 
gramatickom tvare. 
  

6. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny. 
 
 

Čl. II 
 

1.  Pre právne vzťahy týmto dodatkom zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka a ostatné platné všeobecné záväzné predpisy Slovenskej republiky. Zmluvné strany 
sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy alebo na základe tejto zmluvy bude 
ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov. 

 
2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody formou 

písomného dodatku alebo pokiaľ to vyplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 
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3. Dodatok je vyhotovený v 7-mich rovnopisoch splatnosťou originálu, 5 pre prenajímateľa a 2 pre 

nájomcu. 
 
4. 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. 

 
5. 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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
..................................................... 
             JUDr. Andrej Danko 
                    predseda 

                                                 
   
   
 
Prílohy: č. 1 -  Špecifikácia priestorov - neoddeliteľná 
   č. 2 – Nákres priestorov – neoddeliteľná 
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Príloha č. 1 k dodatku č. 3  
k zmluve o nájme č. 7 94 0 006 6 v znení dodatkov č. 1 a č. 2 

 
 
Nájomca: Slovenská národná strana 
Objekt: Šafárikovo nám. 3 
 
 

         Špecifikácia priestorov      
 
číslo    miestnosť    výmera v m2   
2. poschodie hlavné priestory 
3.9.    kancelária    35,88 
3.10    kancelária    34,49 
3.11    kancelária    46,71 
3.12    kancelária    22,51 
3.13    kancelária    51,08 
3.14    kancelária    30,15 
3.15    kancelária    21,66 
3.16    kancelária    35,60 
3.17    kancelária    22,09 
spolu hlavné priestory:                300,17 
 
2. poschodie obslužné priestory 
3.2    chodba      8,29 
3.3    výťahová šachta    5,19 
3.4    chodba      5,34 
3.5    predsieň     3,90 
3.6    WC      2,64 
3.7    WC      1,66 
3.8    čajová kuchynka    3,31 
3.18    chodba                13,27 
3.19    predsieň WC      4,01 
3.20    predsieň WC      2,15 
3.21    WC       1,24 
3.22    WC       1,24 
3.23    WC       1,16 
3.24    WC       1,09 
3.25    predsieň WC      1,20 
3.26    čajová kuchynka                 7,51 
spolu obslužné priestory:      63,20 
 
2. poschodie hlavné a obslužné priestory spolu:   363,37 m2 
 
3. poschodie hlavné priestory 
4.9    hala, šatňa    72,53 
4.10    zasadacia miestnosť   52,54 
4.11    zasadacia miestnosť   72,38 
4.12    zasadacia miestnosť   42,07 
4.13    spoločenská miestnosť   73,13 
spolu hlavné priestory:       312,65 
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3. poschodie obslužné priestory 
4.2.    chodba      9,33 
4.3    výťahová šachta    5,19 
4.4    chodba      6,27 
4.5    predsieň WC     4,04 
4.6    WC      4,20 
4.7    WC      2,18 
4.8    WC      1,53 
4.14    predsieň WC     4,16 
4.15    predsieň WC     1,97 
4.16    WC      1,24 
4.17    WC      1,24 
4.18    príručný sklad     3,53 
4.19    čajová kuchynka    7,59 
spolu obslužné priestory:      52,47 
 
3. poschodie hlavné a obslužné priestory spolu:   365,12 m2 
 
celý predmet nájmu – 2. a 3. poschodie spolu:   728,49 m2 

 
 
 
 
 
 

Výpočtový list úhrady nájomného 
 
Výpočtový list úhrady nájomného 
 
spôsob využitia              plocha v m2                 ročný nájom v EURO 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
kancelárske priestory    728,49      15.006,97  

po zaokrúhlení  15.007,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 4.11.2013 

 



Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 26.11.2013 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 22 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 582/1993 zo 
dňa 16.12.1993, ktorým bol schválený nájom pre  Slovenskú národnú stranu so sídlom v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 582/1993 zo 
dňa 16.12.1993 takto: 
 
Text bodu.2. v časti B.  
 
„2. dlhodobý nájom nebytových priestorov v objekte na Šafárikovom nám. 3 v prospech SNS od 

1.1.1994 na dobu 20 rokov, v cene tak ako pre iné politické strany, za predpokladu súhlasného 
stanoviska Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR“  

 
sa nahrádza novým textom: 
  
„2.  nájom  nebytových  priestorov  na 2. poschodí vo výmere 363,37  m2 a 3. poschodí vo výmere 

365,12 m2 t. zn. spolu vo výmere 728,49 m2 v stavbe súp. č. 76 na pozemku registra „C“, parc. č. 
8934, na Šafárikovom nám. 3 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Slovenskej národnej strane so  
sídlom  na   Šafárikovom nám. 3  v  Bratislave,  IČO 00677639,  za  účelom kancelárskych 
priestorov,  na  dobu neurčitú,  za nájomné 15 007,00 EUR ročne, 

 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 3 bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok nebude nájomcom v uvedenej 
lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.“ 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 4, proti: 0 , zdržal sa: 1   
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 26.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy              
č. 582/1993 zo dňa 16. 12. 1993, ktorým bol schválený nájom pre Slovenskú národnú 
stranu so sídlom v Bratislave 

Kód uzn.:  1.9.5 
 

Uznesenie č. 1038/2013 
     zo dňa 27. 11. 2013 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

A. žiada 
upraviť materiál tak, aby sa investície, ktoré dali do nehnuteľnosti započítali len do výšky         
50 %. 

B. odporúča 
materiál predložiť v dvoch alternatívach. 
 
alternatíva 1 – pôvodný návrh predložený na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy 
 
schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy                     
č. 582/1993 zo dňa 16. 12. 1993 takto: 
 
Text bodu 2 v časti B.  
 
„2. dlhodobý nájom nebytových priestorov v objekte na Šafárikovom nám. 3 v prospech SNS 

od 1. 1. 1994 na dobu 20 rokov, v cene tak ako pre iné politické strany, za predpokladu 
súhlasného stanoviska Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR“  

 
sa nahrádza novým textom: 
  
„2.  nájom  nebytových  priestorov  na 2. poschodí vo výmere 363,37  m2 a 3. poschodí vo 

výmere 365,12 m2, t. z. spolu vo výmere 728,49 m2 v stavbe súpis. č. 76, na pozemku 
registra „C“, parc. č. 8934, na Šafárikovom nám. 3 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
Slovenskej národnej strane so sídlom na Šafárikovom nám. 3 v Bratislave, IČO 
00677639, za účelom kancelárskych priestorov, na dobu neurčitú, za nájomné                       
15 007,00 Eur ročne, 

 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 3 bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok nebude nájomcom 
v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.“ 
 
alternatíva 2 – pôvodný návrh predložený na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy v znení časti A tohto uznesenia 
 
investície, ktoré dali do nehnuteľnosti sa započítajú len do výšky 50 %. 

- - - 


