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Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
s c h v a ľ u j e,   
zníženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na parcele č. 409, k. ú. 
Dúbravka, súp. č. 2242, vo výmere 269 m2, ktoré nájomca Mestské múzeum v Bratislave, 
Radničná 1, Bratislava, IČO: 00 179 744 v nájme na základe Zmluvy o nájme č. 07 83 1172 02 
00, z ceny 47,- EUR za m2 a rok, čo predstavuje 12 643,- EUR, na cenu 19,- EUR ročne. 
 
Dôvodová správa 
 
 Mestská časť uzatvorila dňa 01.10.2002 zmluvu o nájme s nájomcom Mestské múzeum 
v Bratislave, ktorej predmetom je nájom pozemku a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte 
bývalého kina Odboj na parcele č. 409, k. ú. Dúbravka, súp. č. 2242. Nájomca predmet nájmu využíva 
ako depozitár, teda sklad zbierkových predmetov kultúrnej inštitúcie – Múzea mesta Bratislavy. 
Nájomca predmet nájmu nevyužíva na komerčné účely, čím odôvodňuje svoju žiadosť o zníženie 
nájmu. 
 V zmysle nájomnej zmluvy bola dohodnutá cena nájmu vo výške 19 EUR za rok na určitú dobu, 
po uplynutí tejto doby bolo nájomné upravené v zmysle platného sadzobníka cien nájmov mestskej časti, 
ktoré takto predstavuje cenu 12.643,- EUR za rok; nájomca dodatok k zmluve s úpravou ceny nájmu 
podpísal. 
 Podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 
1427/2014 zo dňa 06.03.2014 mestské zastupiteľstvo schválilo bezodplatný prevod nehnuteľnosti – 
vtedajšie kino Odboj s podmienkami, pričom v zmysle jednej podmienky mestská časť vstúpi do práv 
prenajímateľa podľa Zmluvy o nájme č. 07 83 1172 02 00 a zaviaže sa, že užívanie nehnuteľnosti 
mestskou príspevkovou organizáciou Múzeum mesta Bratislavy strpí do 31.12.2015, 
v prípade, ak hlavné mesto SR Bratislava nenájde vhodné priestory v skoršom termíne. 
 
 
Miestna rada neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh. 
 
 
Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom: 
 
Komisia o predloženom návrhu nehlasovala a požaduje predložiť protokol o odovzdaní predmetnej 
nehnuteľnosti a preveriť podmienky odovzdania nehnuteľnosti mestskej časti, po doplnení materiálu 
bude o predloženom návrhu hlasovať. 
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