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Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka  
 
A. konštatuje , 
že nájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Dúbravka, celková výmera 293,30 
m2, k. ú. Dúbravka, pre Tatrabanku a. s., Hodžovo nám. č. 3, 850 05 Bratislava, IČO  
00686930 je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR   
č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu pretrvávajúceho 
užívania nebytových priestorov pre účely prevádzkovania pobočky Tatrabanky - Dúbravka a 
ide o predĺženie doterajšieho nájmu. 
 
B. schvaľuje 
predĺženie nájmu nebytových priestorov  v  objekte Domu kultúry Dúbravka, celková  výmera  
293,30 m2, k. ú.  Dúbravka, pre  Tatrabanku a. s., Hodžovo nám. č. 3, 850 05  Bratislava, IČO  
00686930, ako  prípad  hodný  osobitného   zreteľa   podľa  § 9a  ods. 9  písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení  neskorších   predpisov   za  účelom ďalšieho užívania  
nebytových  priestorov  na  prevádzkovanie pobočky Tatrabanky-Dúbravka, na dobu 3 rokov,  
za   nájomné   200,-eur/m2 ročne,  t. z.   spolu 58 660,-eur  / ročne,  s  opciou na ďalšie 3 roky 
s podmienkou: 
Nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote 90 dní odo dňa schválenia uznesenia, v opačnom 
prípade uznesenie stratí platnosť. 
 

Uznesenie MR  č. 92/2015 
zo dňa 1. 12. 2015 

 
Miestna rada 
odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
 
A. konštatovať , 
že nájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Dúbravka, celková výmera 293,30 
m2, k. ú. Dúbravka, pre Tatrabanku a. s., Hodžovo nám. č. 3, 850 05 Bratislava, IČO  
00686930 je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR   
č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu pretrvávajúceho 
užívania nebytových priestorov pre účely prevádzkovania pobočky Tatrabanky - Dúbravka a 
ide o predĺženie doterajšieho nájmu. 
 
B. schvaliť 
predĺženie nájmu nebytových priestorov  v  objekte Domu kultúry Dúbravka, celková  výmera  
293,30 m2, k. ú.  Dúbravka, pre  Tatrabanku a. s., Hodžovo nám. č. 3, 850 05  Bratislava, IČO  
00686930, ako  prípad  hodný  osobitného   zreteľa   podľa  § 9a  ods. 9  písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení  neskorších   predpisov   za  účelom ďalšieho užívania  
nebytových  priestorov  na  prevádzkovanie pobočky Tatrabanky-Dúbravka, na dobu 3 rokov,  
za   nájomné   200,-eur/m2 ročne,  t. z.   spolu 58 660,-eur  / ročne,  s  opciou na ďalšie 3 roky 
s podmienkou: 
Nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote 90 dní odo dňa schválenia uznesenia, v opačnom 
prípade uznesenie stratí platnosť. 
 
Hlasovanie :      prítomní : 4           za : 4          proti : 0          zdržali sa : 0 
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Stanovisko Komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom zo dňa 
16.11.2015  
 
Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom 

odporúča 
 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
   schváliť 
predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Dúbravka, celková výmera  
293,30 m2, k. ú. Dúbravka, pre Tatra banku a. s., Hodžovo nám. Č. 3, 850 05 Bratislava, IČO  
00686930, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 
 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom ďalšieho užívania  
nebytových priestorov pre účely prevádzkovania pobočky Tatra banky-Dúbravka na dobu 3  
roky za zvýšené nájomné 200,00eur/m2 / ročne, t. j. spolu 58.660eur/ ročne,  s opciou na 
ďalšie 3 roky s podmienkou: 
1, Nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote 90 dní odo dňa schválenia uznesenia, 
v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. 
Hlasovanie 
Prítomní:   5  za:     5                proti:           0                      zdržal sa:  0 
 
Dôvodová správa 
 
Skutkový stav 
 
Mestská časť Bratislava- Dúbravka  je správcom nehnuteľnosti - stavby so súpisným číslom 2898, 
nachádzajúcej sa na Saratovskej ulici č. 2/ A, k. ú. Dúbravka, v Bratislave, postavenej 
na pozemku parc. č. 3026/4 v k. ú. Dúbravka, všeobecne známej ako Dom kultúry Dúbravka, 
ktorej vlastníkom je Hlavné mesto SR Bratislava a ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 847 
(ďalej aj ako "DKD").  
Na prízemí a v suteréne stavby sa nachádzajú nebytové priestory so samostatným vstupom 
na prízemí, ktoré boli nájomcovi- Tatra banke a.s.   prenajaté  Zmluvou o nájme nebytových 
priestorov č. 79/1998 zo dňa 27.02.1998 v znení neskorších zmien a doplnkov a novou Zmluvou 
č. 3/2013 o nájme nebytových priestorov uzavretou na dobu určitú do 27.02.2016. 
O predlženie nájmu požiadala TB listom doručeným dňa 02.11.2015. Na rokovaní 
so zástupcami TB bola spresnená požiadavka týkajúca sa doby ďalšieho nájmu v súlade  
s internými pravidlami TB tak, že sa bude jednať o nájom na 3 roky s opciou na ďalšie 3 roky. 

Dňa 30.11.2015 mestská časť Bratislava- Dúbravka podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, zverejnila na svojom webovom sídle, zámer prenajať 
vyššie uvedený nehnuteľný majetok.  
 
Výška nájomného 
Nájomca- TB mal fixné nájomné vo výške 180,00EUR/m2/ročne, čo v prípade prenajatej 
plochy o veľkosti 293,30 m2   je výška nájomného 52 794,-Eur ročne. Komisia 
legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom a Miestna rada odporučila  
zvýšenie tohto nájmu na 200,00eur/m2 / ročne. 
 
Odôvodnenie osobitného zreteľa 
Nájom na obdobie ďalších troch rokov s opciou na 3 roky sa navrhuje z dôvodu  
pretrvávajúceho dlhodobého užívania predmetných nebytových priestorov.  


