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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 95,48 m2 
v stavbe na pozemku registra „C“ parc. č. 363/3 v  k. ú. Staré Mesto, Bratislavskému kultúrnemu              
a  informačnému  stredisku  so  sídlom  na   Židovskej  1  v  Bratislave,  IČO 30794544,  za  účelom  
prevádzky  sociálneho  a   prevádzkového   zázemia,  na  dobu  neurčitú,  za nájomné                         
0,50 Eur/m2/rok, čo predstavuje po zaokrúhlení ročne sumu vo výške 48,00 Eur, 
 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 07 83 0998 04 00 bude nájomcom podpísaný do 120 dní od 
schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že 
dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí 
platnosť. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
PREDMET:  Návrh na rozšírenie predmetu nájmu (priestorov kostola Klarisiek) o sociálne 

a prevádzkové zázemie vo výmere 95,48 m2, ktoré je vybudované v prístavbe na 
pozemku parcely registra „C“ parc. č. 363/6 vo výmere 133 m2 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria.  

 
ŽIADATE Ľ: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková organizácia 
                       Židovská 1 
  815 15 Bratislava 
                        IČO 30794544 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ: 
- nebytové priestory vo výmere 95,48 m2 v prístavbe na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 363/6 
Na prístavbu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2.9.2013. Stavba 
nemá zatiaľ pridelené súpisné číslo. 
- pozemok parcely registra „C“ parc. č. 363 vo výmere 133 m2 druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria je vo vlastníctve hlavného mesta a je zapísaný na LV č. 10. 
 
ÚČEL:  prevádzka sociálnych zariadení  a prevádzkového zázemia kostola Klarisiek (šatne pre 

návštevníkov a účinkujúcich, kotolňa, strojovňa vzduchotechniky, elektrická požiarna 
signalizácia a elektrická zabezpečovacia signalizácia, ktoré slúžia na vykurovanie 
a vetranie priestorov v kostole Klarisiek). 

 
DOBA NÁJMU:  na dobu neurčitú 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:  
- 0,50 Eur/m2/rok  t. zn.  47,74 Eur ročne po zaokrúhlení 48,00 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. 56a) – žiadateľom je mestská organizácia   
 
SKUTKOVÝ STAV: 
 
1. Na základe Zmluvy o nájme  č. 07 83 0998 04 00 zo dňa 31.12.2004 má Bratislavské kultúrne 

a informačné stredisko, príspevková organizácia prenajatú od 1.1.2004 na dobu neurčitú 
nehnuteľnosť – stavbu súp. č. 6703, kostol Klarisiek na Farskej ul. č. 4 na pozemku parcely 
registra „C“ parc. č. 362 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto za účelom zabezpečovania činnosti 
nájomcu podľa zriaďovacej listiny zo dňa 30.11.2003 v znení dodatkov č. 1. a č. 2. Stavba 
kostola a pozemok parc. č. 362 sú zapísané  LV č. 1656.  Nájomné je vo výške 0,03 Eur ročne za 
celý predmet nájmu. 

 
2. Listom zo dňa 21.6.2013 Generálny investor Bratislavy informoval o príprave odovzdania 

prístavby, v ktorej je vybudované sociálne a prevádzkové zázemie  kostola Klarisiek do majetku 
hlavného mesta. Prístavba bola vybudovaná v rozsahu schváleného rozpočtu na rok 2013.  

 
3. Žiadosťou zo dňa 21.8.2013 požiadalo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko  o nájom 

novovybudovanej prístavby, nakoľko v priestoroch kostola Klarisiek sa doteraz nenachádza 
žiadne sociálne a prevádzkové zázemie pre návštevníkov a účinkujúcich, ktoré je umiestnené 
práve v novovybudovanej prístavbe. Prístavba obsahuje šatne a sociálne zázemie pre 
návštevníkov a účinkujúcich. Okrem toho sa tu nachádza aj kotolňa, strojovňa vzduchotechniky, 
elektrická požiarna signalizácia, elektrická zabezpečovacia signalizácia, ktoré slúžia na 
vykurovanie a vetranie priestorov  v kostole Klarisiek,  obsluhu ktorých bude zabezpečovať 
pracovník BKIS. 



 
 
 

Návrh riešenia: 
Predložiť na rokovanie orgánov mesta návrh na rozšírenie predmetu nájmu pre  Bratislavské 
kultúrne a spoločenské stredisko s nájomným 0,50 EUR/m2/rok t. zn. 48,00 Eur ročne ako prípad 
hodný osobitného zreteľa nakoľko sa jedná o príspevkovú organizáciu hlavného mesta, ktorá svojou 
činnosťou vytvára podmienky pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, 
cestovného ruchu, športu a spoločenského života.  
 
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 8. 10. 2013 na internete a  na úradnej tabuli svoj 
zámer prenajať uvedený nebytový priestor  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  











































Návrh na schválenie rozšírenia predmetu nájmu nájomnej zmluvy č. 07 83 0998 04 00 
o nebytové priestory  v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemku parc. č. 363/3, ako 
prípadu  hodného  osobitného  zreteľa,  pre  Bratislavské  kultúrne a  informačné 
stredisko, so  sídlom v Bratislave 
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12.4 

 

Uznesenie č. 968/2013 
     zo dňa 10. 10. 2013 

 
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 95,48 m2 v stavbe na pozemku registra „C“ parc. č. 363/3 v  k. ú. Staré Mesto, 
Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku so sídlom na Židovskej 1 v  Bratislave, 
IČO 30794544,  za  účelom  prevádzky  sociálneho  a   prevádzkového   zázemia,  na  dobu  
neurčitú, za nájomné 0,50 Eur/m2/rok, čo predstavuje po zaokrúhlení ročne sumu vo výške 
48,00 Eur, 
 
s podmienkou: 
 
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 07 83 0998 04 00 bude nájomcom podpísaný do 60 dní od 
schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že 
dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie 
stratí platnosť. 

- - - 

 



 


