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1.                                                                  Návrh uznesenia  
 

 
        Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

prenájom nebytovej budovy so súpisným číslom 9841 o zastavanej ploche 147 m2 na Tbiliskej 

ulici, Bratislava-Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech 

Športového klubu karate SEIWA, Žarnovická 3, 831 06 Bratislava, IČO: 30813620 za týchto 

navrhovaných podmienok: 

- doba prenájmu: 20 rokov 

- nájomné vo výške: 12,20 €/ m2/rok t.j. 1.793,40 EUR/celý objekt/rok 

- úhrada prevádzkových nákladov 

 

 

 

 

2.                   Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

 
    Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

o d p o r ú č a  

 

 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom nebytovej budovy so súpisným číslom 9841 

o zastavanej ploche 147 m2 na Tbiliskej ulici, Bratislava-Rača, ako prípad hodný osobitného 

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

neskorších predpisov v prospech Športového klubu karate SEIWA, Žarnovická 3, 831 06 

Bratislava, IČO: 30813620 za týchto navrhovaných podmienok: 

- doba prenájmu: 20 rokov 

- nájomné vo výške: 12,20 €/ m2/rok t.j. 1.793,40 EUR/celý objekt/rok 

- úhrada prevádzkových nákladov 
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3.  Dôvodová správa 
 

PREDMET:  

Prenájom nebytovej budovy so súpisným číslom 9841 o zastavanej ploche 147 m2 na Tbiliskej ulici, 

Bratislava-Rača. 

 

ŽIADATEĽ:  

Športový  klub karate SEIWA, Žarnovická 3, 831 06 Bratislava, IČO: 30813620. 

 

ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTI:  

K. ú. parc. č.                súp. č.     druh stavby                                                                    výmera 

Rača „C“ KN 475/29  9841       budova pre šport a rekreačné účely - minitelocvičňa   147 m2                  

              

ÚČEL PRENÁJMU: 

Vykonávanie športových aktivít zameraných na výchovu a prácu s mládežou, a to najmä bojové 

umenia ako karate a iné aktivity ako aerobik, joga, brušné tance, cvičenie pre dospelých a podobne. 

 

CENA ZA PRENÁJOM:  

12,20 €/ m2/rok t.j. 1.793,40 EUR/celý objekt/rok 

 

 

SKUTKOVÝ STAV: 

Tento návrh predkladáme na základe žiadosti Športového klubu karate SEIWA, Žarnovická 3, 831 

06 Bratislava, IČO: 30 813 620 zo dňa 03.10.2018. Športový klub je v súčasnosti nájomcom 

nebytových priestorov – minitelocvične na Tbiliskej ulici, stavby so súpisným č. 9841. Stavba je 

vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, zapísaná na LV č. 65 pre k.ú. Rača, vedenom 

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor. Nachádza sa na pozemku parc. č. 475/29 

zapísanom na LV č. 2276 s výmerou 147 m2, medzi bytovými domami na Tbiliskej ulici a bola 

súčasťou detského ihriska, ktoré bolo aj s pozemkom zverené do správy MČ zmluvou o prevode 

práva hospodárenia s majetkom č. 8/1992 zo dňa 18.06.1992 medzi Eko-podnikom 

verejnoprospešných služieb a MČ. 

 

História nájomného vzťahu: 

Žiadateľ užíva predmetnú minitelocvičňu na základe Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. 82/2010 zo 

dňa 31.05.2010, v znení dodatku č. 1 k zmluve zo dňa 03.09.2010 (ďalej len „zmluva“), ktorá bola 

uzatvorená na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej 17.02.2010, v ktorej bola 

ponuka žiadateľa vyhodnotená ako úspešná. Zmluva bola uzatvorená na 10 rokov s podmienkou 

rekonštrukcie nevyužívaného objektu minitelocvične a s tým súvisiacej investície. Následne bolo 

na Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Rača konanom dňa 24.08.2010 prijaté uznesenie č. 

UZN 487/24/08/10/P, ktorým sa rozšíril predmet nájmu o plochu pod prístreškom za cenu 7 

EUR/m2/rok. Nájomca požiadal stavebný úrad o realizáciu rekonštrukcie, pričom stavebné 

povolenie bolo vydané dňa 15.08.2011 a kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 

21.11.2012, čiže spolu počas doby 30 mesiacov od začiatku doby nájmu, platil tento klub plnú 

výšku nájomného a budovu nemohol využívať na dohodnutý účel nájmu, t.j. vykonávanie 

športových aktivít zameraných na výchovu a prácu s mládežou, a to najmä bojové umenia ako 

karate a iné aktivity ako aerobik, joga, brušné tance, cvičenie pre dospelých a podobne. Cena nájmu 

predstavovala 2700 EUR/rok bez energií a služieb ako elektrina, voda, plyn, odvoz odpadu. 

Uznesením MZ MČ Bratislava-Rača  zo dňa 24.08.2010 a v nadväznosti na to uzatvorením 
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Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 03.09.2010 bola výška nájomného zvýšená na 3274 EUR/rok bez 

energií a služieb. Tento dodatok sa týkal zmeny výšky investícií a zároveň sa k predmetu nájmu 

doplnil priestor, ktorý bol v pôvodnom stave ohraničený len stĺpmi. Práve obostavanie tohto 

priestoru malo za následok navýšenie finančných investícii v nastávajúcom období.  

Rekonštrukcia minitelocvične zahŕňala opravu strechy, vnútorných rozvodov vody a elektriny, 

nových podláh, vybudovania prístavby, priečok, opláštenia budovy, kúrenia, osadenia okien, 

udržiavacích prác spočívajúcich v rekonštrukcii sociálnych zariadení, vybudovaní spŕch, 

rekonštrukcii šatní. Tieto práce uskutočnil žiadateľ na vlastné náklady. 

V Zmluve o nájme nehnuteľnosti zo dňa 31.05.2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa 03.09.2010 bolo 

zmluvne ošetrené vykonanie rekonštrukčných prác, a Nájomca túto podmienku splnil a budovu 

reálne zhodnotil. 

Nájomca si počas celej doby nájmu plnil všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy. 

 

Žiadosť o prevod majetku: 

V rokoch 2011 a 2014 podal žiadateľ žiadosť o odkúpenie a v r. 2014 bol odpredaj nehnuteľnosti 

prerokovaný na Komisii finančnej, majetkovej a podnikateľskej, ktorá Miestnemu zastupiteľstvu 

odporučila odpredaj minitelocvične za cenu určenú znalcom po odpočítaní realizovanej 

rekonštrukcie. Za týmto účelom boli vyhotovené dva znalecké posudky - na určenie hodnoty 

minitelocvične v stave, v akom sa po rekonštrukcii nachádzala a na určenie hodnoty stavebných 

prác a posúdenia investovaných nákladov. Hodnota minitelocvične po odpočítaní nákladov na 

rekonštrukciu bola 50.020 EUR + náklady na vyhotovenie znaleckých posudkov, spolu 50.350 

EUR. Vzhľadom k tomu, že cena bola napriek rozsahu vykonanej rekonštrukcie pre žiadateľa 

neprimerane vysoká, bol materiál na rokovaní Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva stiahnutý. 

Športový klub karate SEIWA žiadosťou zo dňa 02.03.2018 a doplnenia žiadosti doručenej dňa 

09.04.2018 požiadal o odkúpenie nebytových priestorov – minitelocvične na Tbiliskej ulici, stavby 

so súpisným č. 9841. 

Na základe nášho podnetu uskutočnila Sekcia správy nehnuteľností Hlavného mesta dokladovú 

inventúru majetku detských ihrísk zverenú do správy MČ za účelom zjednotenia evidencie majetku 

Hlavného mesta zvereného správy MČ, nakoľko sa v nej vyskytli nezrovnalosti.  

Zosúladenie evidencie majetku bolo potrebné aj z dôvodu predchádzajúceho súhlasu 

primátora HM k prevodu. V r. 2014 bol primátorom udelený súhlas k odpredaju stavby 

minitelocvične. V r. 2015 bol tento súhlas zrušený so zdôvodnením, že minitelocvičňa nie je 

zverená Mestskej časti Bratislava-Rača, čo nie je v súlade s údajmi uvedenými na liste vlastníctva 

č. 65, na ktorom je MČ zapísaná ako správca nehnuteľnosti, ako aj s vyššie uvedenou zmluvou 

s Eko-podnikom.  

Znaleckým posudkom č. 131/2018 zo dňa 24.05.2018 vypracovanom Ing. Mgr. Janou Pecníkovou, 

bola stanovená hodnota nebytovej budovy v súčasnom stave na 54.100,- EUR. Náklady na 

rekonštrukciu, ktorými nájomca predmet nájmu zhodnotil sú vo výške 46.893,47 EUR, z čoho 

vyplýva, že hodnota nehnuteľnosti v pôvodnom stave pred zhodnotením zo strany nájomcu 

predstavuje čiastku 7.200 EUR. Pozemok parc. č. 475/29 nie je predmetom ohodnotenia z dôvodu 

aktuálnych finančných možností žiadateľa.  

O predchádzajúci súhlas primátora HM SR Bratislavy k odpredaju predmetnej budovy v zmysle 

článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sme požiadali dňa 20.07.2018, po 

odsúhlasení podkladových materiálov k inventarizácii majetku. Na základe telefonickej výzvy z 

odd. geodetických činností Sekcie správy nehnuteľností sme boli požiadaný o vysvetlenie 

k podanej žiadosti o predchádzajúci súhlas. Vysvetlenie bolo zaslané e-mailom dňa 19.09.2018. 
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Dňa 26.09.2018 bola podaná predbežná informácia, že bude zaslané v nasledujúcich dňoch 

nesúhlasné stanovisko k odpredaju budovy za cenu 7 200 EUR, nakoľko v zmysle nájomnej zmluvy 

v znení dodatku č. 1 nájomca nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených na rekonštrukciu, ani 

na náhradu za zhodnotenie predmetu nájmu touto rekonštrukciou, a to ani po skončení nájmu. 

A v prípade ukončenia nájmu sa zmluvné strany dohodli, že predmet nájmu bude odovzdaný 

vrátane technického zhodnotenia, prístavieb, nadstavieb alebo iných stavebných úprav bezodplatne 

do vlastníctva prenajímateľa. Nesúhlasné stanovisko primátora k odpredaju za cenu 7 200 EUR 

bolo doručené na Miestny úrad MČ dňa 10.10.2018.  

 

Aktuálny stav: 

Vzhľadom na výšku vloženej investície má žiadateľ záujem minitelocvičňu využívať aj po skončení 

nájomnej zmluvy, teda po 30.06.2020, čo však súčasná zmluva nezaručuje. Z tohto dôvodu doručil 

ešte pred ukončením určitej doby nájmu žiadosť o dlhodobý nájom predmetnej nehnuteľnosti na 20 

rokov a zároveň požiadal o určenie novej ceny nájmu, ktorá by zohľadňovala starostlivosť 

o budovu,  vložené investície a nemožnosť využívať budovu počas prvých 30 mesiacov prvého 

nájmu počas rekonštrukcie, pričom v tomto období platil plné nájomné. 

Súčasná výška nájmu je  23,46 €/m2/rok. 

 

Podobné prípady prenajímaných nebytových budov:  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti na svojom zasadnutí dňa 20.02.2018 schválilo ako prípad 

hodný osobitného zreteľa z dôvodu odpredaja nehnuteľnosti doterajšiemu nájomcovi prevod 

rovnakej telocvične aj s pozemkom na Púchovskej ulici za cenu 7 155,27 EUR. Od r. 2012 nebolo 

nájomcovi fakturované nájomné, nakoľko boli zistené nezrovnalosti vo zverovacom protokole, 

ktoré boli nahlásené na Magistrát hlavného mesta ako vlastníkovi. Objasnenie a zosúladenie 

majetkoprávneho vzťahu nám oznámil magistrát listom až v r. 2016. V zmluve nebolo ošetrený 

spôsob finančnej kompenzácie za priestor minitelocvične prebratý nájomcom v pôvodnom stave. 

Na Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava-Rača bola dňa 18.09.2018 prerokovaná 

žiadosť nájomcu bývalých verejných sociálnych zariadení na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice 

o odkúpenie tejto stavby, ktorú má v nájme od 01.06.2009 na dobu 10 rokovna účely skladových 

priestorov a priestorov pre letnú terasu Prenajímateľ nájomcu informoval, že na predmete zmluvy 

je potrebné vykonať rekonštrukciu, aby sa dal užívať predmet zmluvy za účelom nájmu, nájomca 

sa zaviazal uskutočniť vyššie uvedenú rekonštrukciu.. Podľa tejto zmluvy si nájomca mohol 

vynaložené investičné náklady z rekonštrukcie predmetu nájmu započítať s úhradou nájmu, t.j. 

počas prvých 5 rokov platil nájomca nájomné vo výške 1/4 nájomného, čo predstavovalo zľavu na 

nájomnom vo výške 24 375 EUR. V priebehu nájmu a po jeho skončení nemá nájomca nárok na 

ďalšie zľavy z nájomného, ani na odpočet ďalších nákladov spojených s rekonštrukciou a užívaním 

predmetu nájmu. 

Nebytová budova na Závadskej ulici, nájomca Pavol Špila, Zmluva o nájme nebytových priestorov 

č. 9/2006 zo dňa 01.03.2006, v znení dodatku č. 1 zo dňa 28.03.2011, nájom na dobu neurčitú, 

výška nájmu 48 €/m2/rok a 11 €/m2/rok. Nebytová budova na Gelnickej ulici, nájomca Jaroslav 

Šipoš, Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 222/2002 zo dňa 25.03.2002, v znení neskorších 

dodatkov, nájom na dobu neurčitú, výška nájmu 5 €/m2/rok.  Veľké opravy vykonáva mestská časť 

/2018 – oprava strechy v hodnote 3.163 €. 
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4. Dokumentácia 
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Pôvodný stav: 
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Stav po rekonštrukcii: 
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5. Stanoviská stálych komisií     
Materiál:    
Návrh na prenájom nebytovej budovy – minitelocvične na Tbiliskej ulici, Bratislava-Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

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

    

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia životného prostredia, 

výstavby, územného plánu a dopravy 
 

 

 
 

Komisia finančná a majetková  

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ 

Bratislava-Rača schváliť prenájom nebytovej budovy so 

súpisným číslom 9841 na Tbiliskej ulici, Bratislava-Rača, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov v prospech Športového klubu 

karate SEIWA, Žarnovická 3, 831 06 Bratislava, IČO: 30 

813 620 za týchto podmienok: 

- doba prenájmu: 20 rokov, 

- nájomné vo výške: 1.800,- EUR/celý objekt/rok. 

 

A 

 

 

Komisia školská, kultúrna, športová 

a pre podporu podnikania a 

vinohradníctva   

  

 

Komisia sociálna a bytová    
 

 
 

 
 

 


