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NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

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 predĺženie doby nájmu v Zmluve o nájme 

nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00, na dobu neurčitú, za nájomné v sume 7 549,92 Eur 

ročne, pre INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Blagoevova 9 v Bratislave,  

IČO 17326231,  

 

s podmienkou: 

 

Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 bude nájomcom podpísaný 

do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 

V prípade, že dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 ako prípad hodný 

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

neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že žiadateľ INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r. o. 

má prenajatý nebytový priestor uvedený vyššie, za účelom predaja zahraničnej a domácej dennej 

a periodickej tlače, kníh, máp, turistických sprievodcov, pohľadníc, známok a tabakových 

výrobkov. Do prenajatého priestoru chce investovať finančné prostriedky, čím chce služby ešte viac 

skvalitniť, predajňu zmodernizovať, pre zákazníkov zatraktívniť, čím sa bude podieľať 

na pozitívnom obraze centra Bratislavy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

PREDMET: Návrh  na  predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 

na dobu neurčitú, v k. ú. Staré Mesto, spoločnosti INTERPRESS SLOVAKIA, spol. 

s r.o., so sídlom v Bratislave. 

 

ŽIADATEĽ: INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o. 

  Blagoevova 9 

  851 04 Bratislava 

  IČO: 17326231 

 

ŠPECIFIKÁCIA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV: nebytový priestor vo výmere 37,59 m² 

v stavbe so súpisným č. 1280 na Sedlárskej ulici 2, na pozemku registra „C“ 

parc. č. 345, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto. 

  

ÚČEL:     predaj zahraničnej a domácej dennej a periodickej tlače, kníh, máp, turistických 

sprievodcov, pohľadníc, známok a tabakových výrobkov 

 

DOBA NÁJMU: na dobu neurčitú 

 

VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:  

- podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú 

ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno: 

položka č. 22 – predajne – 210,00 Eur/m²/rok 

hlavné priestory vo výmere 35,25 m², 7 402,50 Eur ročne 

obslužné priestory vo výmere 2,34 m², zrážka 70%, 147,42 Eur ročne 

nájomné spolu: 7 549,92 Eur ročne  

 

SKUTKOVÝ STAV: 

Nebytový priestor v stavbe so súpis. č. 1280 na Sedlárskej ulici 2 v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, je predmetom Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 (ďalej „zmluva“).  

 Nájomca dňa 29. 06. 2017 doručil hlavnému mestu SR Bratislava žiadosť o predĺženie 

zmluvy. Dňa 01. 08. 2017 nájomca doručil doplnenie žiadosti o predĺženie zmluvy. Po predložení 

materiálu na rokovanie do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. 03. 2018 

materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.  

Nájomca požiadal o predĺženie zmluvy opätovne dňa 06. 04. 2018 za nájomné 7 549,92 Eur 

ročne na dobu neurčitú. 

Svoju žiadosť odôvodnil aj tým, že po skončení doby nájmu 01. 09. 2018 zostane priestor 

prázdny a nevyužitý až do času ukončenia obchodnej verejnej súťaže. Z toho dôvodu navrhuje 

predĺžiť zmluvu na dobu neurčitú, aby v čase turistickej sezóny nezostal priestor prázdny, čím by 

neposkytoval žiadnu pridanú hodnotu návštevníkom mesta, vrátane zahraničných turistov.  

Predajňa sa stala súčasťou mestského obrazu a známou adresou domácich, ako aj obľúbenou 

zastávkou pre turistov, ktorým často slúži ako aj ako informačný bod pri potulkách historickým 

centrom. Nájomca spolupracuje a dováža periodiká od všetkých významných svetových  

vydavateľov, pre ktorých je zároveň výhradným dovozcom pre Slovenskú republiku. Poskytuje 

kvalitné služby domácim aj zahraničným zákazníkom. Pozitívne hlasy prichádzali najmä na 

dostupnosť a aktuálnosť zahraničnej dennej tlače počas predsedníctva Slovenskej republiky v rade 

EÚ. 

Spoločnosť INTERPRESS Slovakia, spol. s r.o. je výhradným dovozcom zahraničnej tlače, 

a teda dokáže ako jediná zabezpečiť všetku importovanú tlač v plnom rozsahu v blízkosti 

univerzitnej knižnice ako aj mnohých inštitútov, predovšetkým počas hlavnej letnej sezóny. 

Predajňa sa stala styčným bodom pre turistov v centre Bratislavy.  

 



V prípade vyhlásenia víťaza obchodnej verejnej súťaže na predmetný nebytový priestor 

bude zmluva ukončená výpoveďou zo strany prenajímateľa. 

 

 Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 ako prípad 

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

v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že žiadateľ INTERPRESS SLOVAKIA, spol. 

s r.o., má prenajatý nebytový priestor uvedený vyššie za účelom predaja zahraničnej a domácej 

dennej a periodickej tlače, kníh, máp, turistických sprievodcov, pohľadníc, známok a tabakových 

výrobkov. Do prenajatého priestoru chce investovať finančné prostriedky, čím chce služby ešte viac 

skvalitniť, predajňu zmodernizovať, pre zákazníkov zatraktívniť, čím sa bude podieľať 

na pozitívnom obraze centra Bratislavy.  

 

STANOVISKÁ K NÁJMU: 

• Oddelenie účtovníctva a pohľadávok: neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky  

• Oddelenie legislatívno-právne: nevedie súdny spor 















































Dodatok č. 07 83 0711 08 01 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 

č.  07 83 0711 08 00 

 

 

Prenajímateľ:    

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 

zastúpené:   JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta 

peňažný ústav:  ČSOB, a.s. 

číslo účtu (IBAN):   SK5875000000000025828453 

BIC (SWIFT):  CEKOSKBX 

IČO:    00603481 

DIČ:    2020372596 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a 

 

Nájomca:  

INTERPRESS SLOVAKIA spol. s r.o. 

Zastúpené:  Doris Bacigálová 

sídlo: Blagoevova 9, 851 04 Bratislava 

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

Oddiel: Sro, vložka č. 1154/B    

IČO:  17 326 231  

DIČ:  2020300689 

Bankové spojenie:  Tatra banka a.s.  

Číslo účtu:              SK75 1100 0000 0026 2700 4952 

Číslo telefónu:        0903 705 260 

E-mail:      doris.bacigalova@interpress.sk, interpress@interpress.sk  

(ďalej len „nájomca“) 

 

 

po vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č. 07 83 0711 08 01 (ďalej „dodatok“) 

k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 uzatvorenej dňa 22. 09. 2008 

(ďalej „zmluva“)  

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22. 09. 2008 Zmluvu o nájme nebytových priestorov 

č. 07 83 0711 08 00, predmetom ktorej je nehnuteľnosť- nebytový priestor v stavbe 

so súp. č. 1280 na pozemku parc. č. 345, na Sedlárskej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

zapísané na LV č. 10.  

 

 

 

 

 

 



Čl. II 

Zmeny zmluvy 

 

1. Čl. II ods. 1 zmluvy sa mení a znie:  

„1. Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 09. 2008. “ 

 

2. V Čl. III ods. 1 sa mení a znie: 

„1. Nájomné za predmet nájmu je stanovené v sume 7 549,92 Eur ročne podľa Uznesenia 

MsZ č. ............/2018 zo dňa 31. 05. 2018. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné štvrťročne 

v sume 1 887,48 Eur, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca príslušného štvrťroka  na účet 

prenajímateľa vedený v ČSOB SK5875000000000025828453, VS: 783071108. Platby sa 

považujú za zaplatené dňom pripísania na účet prenajímateľa.“ 

 

3. V Čl. III ods. 2 sa mení a znie: 

„2. Prenajímateľ zabezpečí nasledovné služby: dodávku elektrickej energie, odvoz odpadu, 

vodné a stočné, dodávku tepla a TÚV, upratovanie. Zálohové platby sú vo výške 824,52 Eur 

ročne.  

 

4. V Čl. III ods. 3 sa mení a znie: 

„3. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dohodnuté zálohové platby za služby spojené s nájmom 

štvrťročne vo výške 206,13 Eur, vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca príslušného štvrťroka  

na účet prenajímateľa vedený v ČSOB SK9375000000000025826853, VS: 783071108. 

Platby sa považujú za zaplatené dňom pripísania na účet prenajímateľa.“ 

 

5. V Čl. IV ods. 2 sa mení a znie: 

„2. Zmluvné strany môžu písomne vypovedať túto zmluvu 

a) podľa § 10 zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom výpovedná 

lehota je tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

b) po vyhlásení víťaza obchodnej verejnej súťaže, pričom výpovedná lehota je jeden 

mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.“ 

 

6. V Čl. IV ods. 3 sa mení a znie: 

„ 3. Prenajímateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného 

upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov voči nájomcovi ak:  

a) nájomca v rozpore s touto zmluvou dá predmet nájmu, alebo jeho časť, do podnájmu, 

alebo inej dispozícii tretej osobe, alebo 

b) nájomca alebo tretia osoba užíva predmet nájmu, alebo jeho časť, na iný ako 

dohodnutý účel, alebo 

c) nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 30 dní, alebo  

d) nájomca predá podnik alebo jeho časť alebo ak dôjde k akémukoľvek prevodu alebo 

prevodom akéhokoľvek podielu s výnimkou prevodu obchodného podielu na osoby 

blízke alebo spoločníka alebo zmeny v súvislosti s dedičským konaním, alebo 

e) bez zavinenia zmluvných strán bolo príslušným stavebným úradom rozhodnuté 

o zmenách stavby, ktoré bránia riadne užívať predmet nájmu, alebo o odstránení 

stavby, alebo 

f) nájomca poruší povinnosť uvedenú v článku VI tejto zmluvy, 

cg) nájomca poruší povinnosť uvedenú v článku 4 ods. 2 tejto zmluvy.  



 V prípadoch odstúpenia z vyššie uvedených dôvodov sa zmluva ruší dňom, keď prejav 

vôle o odstúpení dôjde druhej zmluvnej strane v súlade s článkom VII tejto zmluvy. 

Na tieto prípady sa vzťahuje postup podľa odseku 5 a 6 tohto článku. 

 

7. V Čl. IV ods. 5 a mení a znie: 

„5. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nájomca po skončení nájmu podľa tohto článku 

neodovzdá predmet nájmu prenajímateľovi v lehote podľa čl. V ods. 2 tejto zmluvy alebo 

v lehote určenej prenajímateľom alebo v lehote dohodnutej medzi zmluvnými stranami, má 

prenajímateľ právo požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 100,00 Eur, za každý aj 

začatý deň nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu odovzdať, a to až 

do skutočného odovzdania a podpísania protokolu o prebratí predmetu nájmu 

prenajímateľom. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 

zaplatiť.“ 

 

8.   V Čl. V ods. 8 sa mení a znie: 

„8. Nájomca užívajúci predmet nájmu sa zaväzuje udržiavať predmet nájmu v stave, ktorý je 

v súlade s platnými právnymi predpismi súvisiacimi s prevádzkou obdobného zariadenia. 

Nájomca preberá na seba všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka objektu vyplývajúce 

z platných všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä na úseku požiarnej ochrany - 

povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení, 

najmä povinnosti v zmysle ustanovení § 4 a § 5, na úseku hygieny, bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci - povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 126/2006 Z. 

z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o ochrane majetku a 

pod. a z platných všeobecne záväzných nariadení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Staré Mesto týkajúcich sa najmä udržiavania čistoty, poriadku, verejnej zelene, zimnej údržby 

a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2017 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými odpadmi na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy.“ 

 

9.   V Čl. V ods. 9 sa vypúšťa a nasledujúce odseky sa prečíslujú 9 až 15.  

 

10. ČL. VIII znie: Vyhlásenia a záruky 

„1. Nájomca podpísaním tejto Zmluvy vyhlasuje a zaručuje sa prenajímateľovi, ktorý 

uzatvára túto Zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že ku dňu podpisu tejto 

Zmluvy: 

  1.1. nájomca je právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej  

republiky , podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene nájomcu; 

1.2. nájomca nemá záväzky voči hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislavy, 

príslušnému daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zo zdravotných poisťovní, 

nie je v likvidácii ani v konkurze a že nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie. 

2. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa odseku 1 tohto článku 

ukáže ako nepravdivé alebo zavádzajúce, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto 

Zmluvy, oprávňujúce prenajímateľa od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť, ako aj 

oprávňujúce prenajímateľa požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorá mu nepravdivým 

alebo zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.“ 

 

11.  V Čl. IX sa vkladajú ods. 6 a 7, ktoré znejú: 

„6. Pre prípad, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane 

z akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť ostatných 



ustanovení Zmluvy nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia bude 

platiť primeraná úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného právneho poriadku čo najviac 

približuje účelu zrejme sledovanému zmluvnými stranami pri uzavieraní tejto Zmluvy.  

7. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť Čl. IV ods. 5 a tých ustanovení 

zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich povahu má trvať aj 

po ukončení účinnosti tejto zmluvy. Uvedené platí aj o tých ustanoveniach zmluvy, ktorých 

účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich povahu má vzniknúť  a/alebo trvať aj 

pred začiatkom účinnosti tejto zmluvy.“ 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 

zostávajú nezmenené. 

 

2. Výška a rozpis jednotlivých záloh za služby spojené s nájmom je uvedená v prílohe č. 2 

zmluvy. 

 

3. Predĺženie doby nájmu schválilo Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. ......./2018 zo dňa 

31. 05. 2018 (príloha č. 1). 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni          

za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho 

forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

5. Dodatok k zmluve sa vyhotovuje v 7 rovnopisoch s platnosťou originálu, 5                      

pre prenajímateľa a 2 pre nájomcu. 

 

6. Tento dodatok k nájomnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni  jeho zverejnenia podľa 

ustanovenia § 47a ods. 1 zákona. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník 

v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

V Bratislave, dňa ............................   V Bratislave, dňa .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................   ............................................................... 

         JUDr. Ivo Nesrovnal     Doris Bacigálová   

primátor hlavného mesta SR Bratislavy   konateľ spoločnosti 

 INTERPRESS SLOVAKIA spol. s r.o. 

 

 

Prílohy: 

1. Uznesenie č. ...../2018 zo dňa 31. 05. 2018 

2. Výška a rozpis záloh za služby spojené s nájmom 



 

 

Príloha č. 2: 

 

 

 

Výška a rozpis záloh za služby spojené s nájmom 

 

 

 

 

 

Elektrina ............................................................................................................... 38,20 Eur/rok 

Vodné, stočné – studená voda ..............................................................................200,00 Eur/rok 

Teplo ................................................................................................................... 298,80 Eur/rok 

Odvoz a likvidácia odpadu ................................................................................. 222,80 Eur/rok 

Upratovanie .......................................................................................................... 64,72 Eur/rok 

 

 

 

Ročná úhrada za služby spojené s nájmom ................................................. 824,52 Eur/rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


