


 

 

   

 

 
      

   
       

  
 

        
     

 

 

 
        

        
  

 
      

      
        

        
    

       
         

          
  

 
       

         
    

 
         

 
 

  
 
     

 
 
 
 

Návrh uznesenia 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schváliť 
predĺženie doby nájmu do 28.02.2026 v nebytových priestoroch nachádzajúcich sa v Dome 
kultúry Dúbravka, k. ú. Dúbravka, vo výmere 293,30 m2, nájomcovi Tatra banka, a. s., Hodžovo 
nám. 3, Bratislava, IČO: 00686930, za cenu 200,- EUR za m2 a rok, čo predstavuje nájomné 
vo výške 58 660,-EUR za rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to za podmienky, že: 

1. Dodatok k nájomnej zmluve bude zo strany nájomcu podpísaný do 90 dní odo dňa 
schválenia uznesenia. V prípade, ak dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom 
v tejto lehote podpísaný, uznesenie stratí platnosť. 

Dôvodová správa 

Skutkový stav 

Dňa 28.10.2022 bol mestskej časti Bratislava-Dúbravka doručený e-mail spoločnosti 
Tatra banka, a. s., ktorého predmetom je žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru 
v objekte Dom kultúry Dúbravka. 

Dňa 04.02.2013 uzatvorila mestská časť Bratislava-Dúbravka ako prenajímateľ 
s nájomcom – Tatra banka, a. s., zmluvu č. 3/2013 o nájme nebytových priestorov. Predmetom 
zmluvy je nájom časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Domu kultúry 
Dúbravka so súp. číslom 2898, postavenej na parcele č. 3026/4, k.ú. Dúbravka, vo výmere 
293,30 m2, v znení dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 01.02.2016, dodatku č. 2 zo dňa 08. 03.2019 
a dodatku č. 3. Predmet nájmu sa nachádza na prízemí budovy a časť v suteréne budovy. 
Nájomca užíva prenajaté priestory za účelom prevádzkovania pobočky Tatra banky. Cena 
nájmu stanovená platným sadzobníkom mestskej časti stanovuje sumu 120,00 EUR za m2 a rok 
za daný objekt a účel nájmu. 

V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
č. 117/2015 zo dňa 15.12.2015, nájomca za predmet nájmu hradí nájomné vo výške 
58.660,- EUR ročne, čo predstavuje sumu 200,00 EUR za m2 a rok. 

Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 28.02.2023 a nájomca žiada o jej 
predĺženie o ďalšie tri (3) roky t.j. do 28.02.2026. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

Žiadateľ dlhodobo (od roku 2013) prevádzkuje v predmetnom priestore pobočku banky; 
o priestor nebol prejavený záujem od iného uchádzača. 
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Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom: 

Vzhľadom na termín zasadnutia komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s 
majetkom (16.01.2023), stanovisko tejto komisie miestneho zastupiteľstva bude rozdané 
priamo na zasadnutí miestnej rady. 
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3. 

, . b ·tových priestorov a zabezpečovaní
Dodatok č. 1 k Zmluve č. J/ZOI3 °na~m~ ne ~. om spojené {č. 16/2016) 

služieb, ktorVch po~_kvtovame 1~: na1,: príslušných ustanoveni zákona 
. dl' § ~o Obcianskeho za onm a , d . , 

uzatvoreny po a,. :, a , . b . , h priestorov v zneni neskorš1ch pre p1sovč 116/1990 Zb. o naJme a podnaJme ne_ ytovyc '. . ~ . 
medzi zmluvnym1 stranami 

Prenajímatel'om: Mestská časť Bratislava-Dúbravka 
Sídlo: žatevná 2, 844 02 Bratisla:a , . ~ 
Štatutámy zástupca: ~NDr. Martin Zat ov1č , starosta 
Bankové spojenie: VUB, a. s. 
č. účtu: 10 l 28032/0200 VS 212003 
IBAN: SK 31 0200 0000 0000 lO12 8032 
SWIFT: SUBASKBX 
IČO: 00603 406 
DIČ: 2020919 t20 

\d' a\ej \en ako ,;prenajímatel'") 
a 

Ná_jomcom: Tatra banka, a. s. 
Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 
štatutárny zástupca: Mgr. Natália Major- člen pr_ed~ta~enstva 

Ing. Peter Hrubý, Mgr. - nad1tel odboru 
centrálneho obstarávania 

Bankové spojenie: Tarra banka, a. s. 
č. účtu: 2001003800/1100 

IBAN : SK 11 1100 0000 0020 0100 3800 
SWIFT: TATRSKBX 
fČO : 00686 930 
DIČ: 202 0408 522 

(ďa1ej kn ako ,.n~jomca" alebo spolu „zmluvnť strnny") 

Článok I 
Úvodné ustanovenie 

Prenajímater je správcom nehnutel'nosti - stavby súp. č. 2898 nachádzajúcej sa 
v Bratíslave, na pozemku par. č. 3026/4, k. ú. Dúbravka, zapísanej na LV č. l38 L na 
Saratovskej ulici. orientačné číslo 2/A, obec mestská časť Bratislava-Dúbravka. okres 
Bratislava IV, ktorej vlastníkom je hlavné mesto SR Bratislava ( ďalej len ,.budovaOKO·'). 

Na prízemi a v suteréne stavby špecifikovanej v odseku I tohto článku, sa nachádzajú 
nebytové priestory so samostatným vstupom na prízemí, ktoré bolí nájomcovi prenajaré 
ZmJuvou č. 3/2013 o nájme nebytových priestorov zo dňa 23.0J .2013, uzavretou na dobu
určitú 227.02.2016. Nebytové priestory na prizemi budovy DKD majú celkovú výmeru? ·"7 , ~6 "O .,_., m a v suterene) ,., m-. 

IJznesen im Míestnehn zastupítel'stva mestskei častí B,·atísla va-Dúbcavka é I 17i20 I5 zo d<1a 
15.12.2015. boto schválené predÍženie nájmu nebytových priesrorov nac:hádL,úúcich sa 
1 o~jekre budovy DKD. Uznesen ie Ml C 11712015 zo d11a 15.12.2015 ie neoddeliteťn ou s účasťou tohto dodatku ako.it:ho Príloha č. I. · 
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