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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 vo výmere 418,39 m
2
, 

v stavbe súp. č. 3241 na pozemkoch parc. č. 369 a parc. č. 370 v k. ú.  Petržalka , zapísaných na LV 

č. 1748, spoločnosti STRAUBYT, s. r. o,  Polereckého 2 v Bratislave, IČO: 31 407 927, za účelom 

zabezpečenia stravovacej prevádzky pre klientov Domu tretieho veku, ale aj cudzích stravníkov, 

vrátane seniorov mestskej časti Petržalka na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej 

zmluvy do 15. 12. 2021 za nájomné 15 777,87 Eur/rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Dôvodová správa 

 

PREDMET NÁJMU :     
 

nebytové priestory  vo výmere 418,39 m
2
, v stavbe súp. č. 3241 na pozemkoch parc. č. 369 a parc. 

č. 370 v k. ú.  Petržalka , zapísaných na LV č. 1748  

   
 
ŽIADATEĽ :  STRAUBYT, spol. .s.r.o., 

                                          Polereckého č. 2,  

                                       851 04  Bratislava 

  IČO : 31 407 927  

      

ŠPECIFIKÁCIA  NEHNUTEľNOSTI :     

 

stavba  súp. č. 3241 na pozemkoch parc. č. 369 a parc. č. 370 v k. ú.  Petržalka , zapísaných na LV 

č. 1748  

               

    

ÚČEL NÁJMU :   
 

zabezpečenie stravovacej prevádzky pre klientov Domu tretieho veku, a cudzích stravníkov, vrátane 

seniorov mestskej časti Petržalka 

 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO a ÚHRADY ZA ZRIADENIE VECNÉHO 
BREMENA :  
 
nájomné vo výške 1 314,82 Eur/mesiac je stanovené v súlade s Rozhodnutím primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 28/2011, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a predbežnej odplaty za 

vecné bremeno(podľa tabuľky 100, položka 23, 23a s uplatnenými „zrážkami“ podľa bodu 51 a 58). 

   

 

DOBA NÁJMU :   
 

nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú do 15.12.2021, a to na dobu platnosti a účinnosti 

Koncesnej zmluvy na poskytovanie služieb. 

 
SKUTKOVÝ STAV : 
 

           STRAUBYT, spol. s.r.o. požiadal Dom tretieho veku, Polereckého 2, Bratislava  o nájom 

nebytových priestorov vo výmere 418,39 m
2
, v stavbe súp. č. 3241 na pozemkoch parc. č. 369 

a parc. č. 370 v k. ú.  Petržalka , zapísaných na LV č. 1748. 

 

 Návrh na nájom nebytových priestorov uvedený v návrhu uznesenia predkladáme ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, z dôvodu poskytnutia sociálnej služby „stravovania“ podľa § 35 ods. 

2  zákona 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. 

Dom tretieho veku je rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je hlavné mesto SR – 

Bratislava. Dom tretieho veku je zariadenie pre seniorov, ktoré poskytuje sociálnu službu 263 

obyvateľom. Z dôvodu zabezpečenia prípravy a výdaja stravy pre klientov a zamestnancov Domu 

tretieho veku, a dôrazom na všeobecné záväzne právne predpisy, hygienické a potravinárske  normy 

a cenu bola vyhlásená verejno-obchodná súťaž, ktorej predmetom zákazky bola „Koncesia na 



stravovaciu prevádzku“. Koncesia na stravovaciu prevádzku bola vyhlásená 08.11.2013 

a uverejnená na webovej stránke vyhlasovateľa a zriaďovateľa Domu tretieho veku. Cenové ponuky 

mohli uchádzači predkladať do 25.11.2013 do 9:00hod. Dňa 25.11.2013 o 9:15 hod., komisia, ktorá 

pozostávala zo štyroch členov vyhodnocovala predložené ponuky. Predložené ponuky 

navrhovateľov a vyhodnotenie ponúk sú dokumentované v „Zápisnici z otvárania ponúk“ a v 

„Zápisnici z vyhodnotenia ponúk“. Členovia komisie zhodnotili, že uchádzač STRAUBYT, spol. 

s r.o. splnil podmienky. Dňa 25. 11. 2013 bol STRAUBYT, spol. s r.o. písomne vyzvaný zúčastniť 

sa elektronickej aukcie. Elektronická aukcia sa konala dňa 29.11.2013 od 10:00 h. Dňa 02. 12. 2013 

bolo úspešnému uchádzačovi STRAUBYT, spol. s r.o. zaslané oznámenie o splnení podmienok 

účasti a zároveň bol vyhlasovateľom upovedomený na predloženie podpísanej a upravenej 

„Koncesnej zmluvy“ o hodnoty podľa výsledkov e-aukcie. Dňa 16.12.2013 bola obidvoma 

zmluvnými stranami Koncesná zmluva na poskytovanie služieb podpísaná.  

Nakoľko bola verejno-obchodná súťaž vyhlásená na konci kalendárneho roka 2013 

a úspešný uchádzač bol známy až 16.12.2013, nebolo možné z objektívnych dôvodov predložiť 

návrh na nájom nebytových priestorov pre víťaza verejno-obchodnej súťaže v skoršom termíne.  

 

 

STANOVISKÁ K NÁJMU :  
 
Oddelenie správy nehnuteľností  
 
stavba  súp. č. 3241 na pozemkoch parc. č. 369 a parc. č. 370 v k. ú.  Petržalka , zapísaných na LV 

č. 1748 je vo vlastníctve hlavného  mesta SR Bratislavy 

               
 

 

 

 

 

 
 
 



































  
Výpis  

zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   
konaného dňa 10.2.2014 

___________________________________________________________________________ 
 

 
K bodu č. 5 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov 
v stavbe súp.č. 3241 na pozemkoch parc.č. 369 a parc.č. 370 v k.ú. Petržalka, spoločnosti 
STRAUBYT, s.r.o. so sídlom v Bratislave 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
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 vo výmere 
418,39 m

2
, v stavbe súpis. č. 3241, na pozemkoch parc. č. 369 a parc. č. 370 v k. ú.  Petržalka, 

zapísaných na LV č. 1748, spoločnosti STRAUBYT, s. r. o,  Polereckého 2 v Bratislave, 
IČO 31407927, za účelom zabezpečenia stravovacej prevádzky pre klientov Domu tretieho veku, ale 
aj cudzích stravníkov, vrátane seniorov mestskej časti Bratislava-Petržalka, na dobu určitú, odo dňa 
nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do 15. 12. 2021, za nájomné 15 777,87 Eur/rok.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 10.2.2014 
 

 
 



Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 3241 na pozemkoch parc. č. 369 a parc. č. 370 

v k. ú.  Petržalka, spoločnosti STRAUBYT, s. r. o.,  so sídlom v Bratislave 

kód uzn.: 5.3 

                                                                                                                               5.3.2 

                                                                                                                               5.3.5 

 

Uznesenie č. 1073/2014 
     zo dňa 13. 02. 2014 
 

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 vo 

výmere 418,39 m
2
, v stavbe súpis. č. 3241, na pozemkoch parc. č. 369 a parc. č. 370         v k. 

ú.  Petržalka, zapísaných na LV č. 1748, spoločnosti STRAUBYT, s. r. o,  Polereckého 2 v 

Bratislave, IČO 31407927, za účelom zabezpečenia stravovacej prevádzky pre klientov Domu 

tretieho veku, ale aj cudzích stravníkov, vrátane seniorov mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do 15. 12. 2021, za 

nájomné 15 777,87 Eur/rok.  

- - - 

 


