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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 nebytového priestoru č. 1.32 vo výmere 

150,08 m², v stavbe, bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, pre Dopravný 

podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, IČO 00492736, za účelom  

prevádzkovania predajne cestovných lístkov, na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy,  za nájomné: 

 

Alternatíva 1 

1,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje sumu 150,08 Eur ročne za celý predmet nájmu, 

 

Alternatíva 2 

210,00 Eur/m²/rok za hlavné priestory a 63,00 Eur/m²/rok za obslužné priestory, čo predstavuje 

sumu 30 896,46 Eur ročne za celý predmet nájmu, 

 

s podmienkou: 

 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote 

nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

  

Navrhovaný nájom nebytového priestoru č. 1.32 vo výmere 150,08 m², v stavbe bez súpisného 

čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pod pozemkami parc. č. 

21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, pre Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom v Bratislave, IČO 00492736, predkladáme ako prípad hodný osobitného 

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

neskorších predpisov z dôvodu, že Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, ako 

obchodná spoločnosť, ktorej akcionárom je hlavné mesto SR Bratislava, má nakladať 

s verejnými prostriedkami hospodárne a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú pre nich 

neprimerané, predajňa cestovných lístkov je na strategickom mieste, ktoré má veľmi dobrú 

dostupnosť pre cestujúcich a turistov a je tu obslúžený najväčší počet cestujúcich, zároveň ide 

o reprezentatívnu predajňu, ktorá bola Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, 

zrekonštruovaná a dozariaďovaná. 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

PREDMET:  Nájom nebytového priestoru č. 1.32 o výmere 150,08 m² v stavbe bez súpisného 

čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto za účelom 

prevádzkovania predajne cestovných lístkov Dopravnému podniku Bratislava, 

akciová spoločnosť na dobu neurčitú. 

 

ŽIADATEĽ:   Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

                         Olejkárska 1, 841 52 Bratislava 

                         IČO: 00492736 

                         Zastúpené: Ing. Milan Urban 

                                           

                          

ŠPECIFIKÁCIA  PREDMETU NÁJMU: nebytové priestory – 

hlavné priestory 

1.32a   priehradková hala  106,84 m² 

1.32b   kancelária    15,12 m² 

1.32d   denná miestnosť   23,90 m² 

vedľajšie priestory 

1.32c   WC        4,22 m² 

______________________________________________________ 

celý predmet nájmu                           150,08 m²  
 

v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami 

parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV. 

Stavba je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, nebola zverená do správy príslušnej 

mestskej časti, neboli na ne uplatnené reštitučné nároky.  

         

ÚČEL NÁJMU: prevádzkovanie predajne cestovných lístkov 

 

DOBA NÁJMU: Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. 

 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO  NÁJOMNÉHO:   

 

Alternatíva 1 

1,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje 150,08 Eur ročne za celý predmet nájmu, podľa návrhu 

žiadateľa 

 

Alternatíva 2 

210,00 Eur/m2/rok za hlavné priestory vo výmere 145,86 m2, spolu vo výške 30 630,60 Eur,  

63,00 Eur/m2/rok za obslužné priestory vo výmere 4,22 m2, spolu vo výške 265,86 Eur, 

nájomné za celý predmet nájmu predstavuje sumu 30 896,46 Eur ročne, podľa tabuľky  100 

položky 22 (predajne) Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým  

sa  ustanovujú  ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. 

 

 

 

 

 

 



 

SKUTKOVÝ  STAV:  

 

 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len „Dopravný podnik“) sa dňa 

02. 03. 2018 obrátil na hlavné mesto SR Bratislavu so žiadosťou o prenájom nebytového 

priestoru č. 1.32 o výmere 150,08 m² v podchode na Hodžovom námestí bez súpisného čísla 

pod pozemkami registra „C“ KN, parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc  č. 21550/4, 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto. 

 

Dopravný podnik má predmetný nebytový priestor prenajatý na základe Zmluvy o nájme 

nebytového priestoru  č. 07 83 0368 17 00 zo dňa 11. 07. 2017 na dobu určitú do 13. 07. 2018. 

Účelom nájmu je predajňa cestovných lístkov. Žiadateľ uvádza, že takáto predajňa je v zmysle 

žiadosti o nájom nevyhnutná na plnenie Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a 

zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

na roky 2014-2023, uzatvorenej dňa 31. 01. 2014 so zakladateľom a akcionárom hlavným 

mestom SR Bratislavou. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu dňa 

22. 02. 2018 schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru 

č. 1.32 v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto. Dopravný podnik 

svoju žiadosť odôvodňuje tým, že podmienky obchodnej verejnej súťaže sú pre nich neprimerané 

a ako obchodná spoločnosť, ktorej akcionárom je hlavné mesto SR Bratislava, má nakladať 

s verejnými prostriedkami hospodárne a to sa v tomto prípade podľa ich názoru vylučuje, 

nakoľko náklady súvisiace s prevádzkovaním predaja cestovných lístkov sú v zmysle Rámcovej 

zmluvy ekonomicky oprávnenými nákladmi podľa prílohy č. 1 Rámcovej zmluvy, položky 8.22. 

Podľa Rámcovej zmluvy sa hlavné mesto SR Bratislava zaväzuje každoročne uhrádzať 

Dopravnému podniku úhradu za služby vo verejnom záujme. Predajňa cestovných lístkov je 

na strategickom mieste, ktoré má veľmi dobrú dostupnosť pre cestujúcich a turistov, dosahuje 

jednu z najväčších tržieb a je tu obslúžený najväčší počet cestujúcich. Predajňa bola Dopravným 

podnikom dozariaďovaná a zrekonštruovaná. Ďalej v žiadosti o nájom Dopravný podnik uvádza, 

že kvôli poisteniu majetku a bezpečnosti (nakoľko papierové cestovné lístky sú vedené ako 

cenina a na predajni sa pracuje s hotovosťou) boli špeciálne upravené steny proti možnosti 

vniknutia do prevádzky, predajňa bola zároveň vybavená bezpečnostným sklom a alarmom na 

políciu. Predajňa bola kvôli prevádzke na dve zmeny bola dozariadená špeciálnym osvetlením, 

ktoré umožňuje plnohodnotné zmeny bez skrátenia pracovného úväzku. Ide o reprezentatívnu 

predajňu Dopravného podniku a je ako jediná predajňa vybavená registračnou pokladnicou, čo 

umožňuje predávať aj iné s dopravou súvisiace tovary a to napr. knihy a doplnkový tovar. 

Dopravný podnik žiada hlavné mesto SR Bratislavu nevyhlasovať, resp. zrušiť obchodnú 

verejnú súťaž na najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru 

v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k, ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov 

elektronickej aukcie, predmetom ktorej je nájom nebytového priestoru č. 1.32 o výmere 

150,08 m². Ďalej žiada hlavné mesto SR Bratislavu o nájom predmetného nebytového priestoru 

na dobu neurčitú za nájomné v sume 1,00 Eur/m²/rok a sumu úhrad záloh za služby spojené 

s nájmom  podľa Zmluvy o nájme nebytového priestoru  č. 07 83 0368 17 00 zo dňa 

11. 07. 2017, t. zn. v sume 2 965,60 Eur. 

 

Pre informáciu uvádzame, že v súlade s uznesením č. 783/2017 Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26. 04. 2017 má Dopravný podnik nebytový priestor 

č. 1.32 v podchode na Hodžovom námestí prenajatý na základe Zmluvy o nájme nebytového 

priestoru  č. 07 83 0368 17 00 zo dňa 11. 07. 2017 na dobu určitú do 13. 07. 2018. Mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo uznesením č. 783/2017 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 v podchode na Hodžovom námestí 

s podmienkou, že pred uplynutím doby nájmu nebytových priestorov budú predložené 

na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy podmienky obchodnej 

verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy na zasadnutí dňa 22. 02. 2018 schválilo nájom nebytových priestorov v stavbe 

podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave  formou obchodných verejných súťaží. Obchodná 

verejná súťaž na nebytové priestory v podchode na Hodžovom námestí je vyhlásená odo dňa  

12. 03. 2018 do 11. 05. 2018.  

  

Navrhovaný nájom nebytového priestoru č. 1.32 vo výmere  150,08 m², v stavbe, bez súpisného 

čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pod pozemkami parc. č. 

21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, pre Dopravný podnik Bratislava, akciová 

spoločnosť, so sídlom v Bratislave, IČO 00492736, predkladáme ako prípad hodný osobitného 

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

neskorších predpisov z dôvodu, že Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť ako 

obchodná spoločnosť, ktorej akcionárom je hlavné mesto SR Bratislava, má nakladať 

s verejnými prostriedkami hospodárne a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú pre nich 

neprimerané, predajňa cestovných lístkov je na strategickom mieste, ktoré má veľmi dobrú 

dostupnosť pre cestujúcich a turistov a je tu obslúžený najväčší počet cestujúcich, zároveň ide 

o reprezentatívnu predajňu, ktorá bola Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť 

dozariaďovaná a zrekonštruovaná.   

 

STANOVISKÁ   K  NÁJMU :  

▪ Oddelenie účtovníctva a pohľadávok –  o stanovisko bolo požiadané dňa 09. 03. 2018 

▪ Oddelenie legislatívno-právne –  o stanovisko bolo požiadané dňa 09. 03. 2018 

 

Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 09. 04. 2018 na internete a  na úradnej tabuli 

svoj zámer prenajať uvedený nebytový priestor z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 644/2018 zo dňa 12. 04. 2018 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy prerokovať „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru vo výmere 150,08 m², v stavbe, 

bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, pre Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave“.      

 

 

 

 

 

 

 

 









































 


