
 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA   07 

 
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, 

dňa 31.03.2020 

 

                                                                   Návrh 

 

na schválenie predĺženia nájmu priestorov objektu  nachádzajúceho sa na rohu Peknej 

cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, č. súpisné 9804,  reg. „C“ KN parc. číslo 17323/2, 

ktorý je zapísaný na LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava III, 

katastrálnym odborom ako druh stavby - iná budova (pôvodne verejné WC) 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  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Predkladateľ:                                                                  Materiál obsahuje: 

 

Ing. Peter Semanco, v.r.                                                   1. Návrh uznesenia MZ MČ 

prednosta                   Bratislava-Rača 

                                                                                          2. Návrh uznesenia MR MZ MČ 

                                                                                              Bratislava-Rača 

                                                                                          3. Dôvodová správa  

                                                                                          4. Dokumentácia 

                                                                                          5. Stanovisko komisie       

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ:  

Ing. Štefan Borovský, v.r. 

vedúci Oddelenia správy majetku a investičných činností 

 

Spracovateľ: 

PhDr. Jana Raková, MBA, v.r. 

referent správy majetku, nehnuteľností, kataster  
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1.                                                 Návrh uznesenia 
 

                        Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu                       

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

predĺženie nájmu nehnuteľného majetku – stavby nachádzajúcej sa na rohu Peknej cesty 

a Cyprichovej ulice v Bratislave, číslo súpisné 9804, reg. „C“ KN parc. Číslo 17323/2, ktorá 

je zapísaná na LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym 

odborom ako druh stavby – iná budova, o celkovej výmere 155,09 m² doterajšiemu nájomcovi 

firme SWEETREE s.r.o., so sídlom Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 44 558 139, 

zastúpenej konateľkou Rosamaria Peluffo (ďalej spoločnosť) 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 o 1 rok za cenu 26,- EUR/m²/rok.    

 

 

 

 

 

2.                                                         Návrh uznesenia 
 

                               Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu                       

 

 

o d p o r ú č a 

 

 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť predĺženie nájmu nehnuteľného majetku – stavby 

nachádzajúcej sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, číslo súpisné 9804, 

reg. „C“ KN parc. Číslo 17323/2, ktorá je zapísaná na LV č. 65 – čiastočný, vedenom 

Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom ako druh stavby – iná budova, 

o celkovej výmere 155,09 m² doterajšiemu nájomcovi firme SWEETREE s.r.o., so sídlom 

Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 44 558 139, zastúpenej konateľkou Rosamaria Peluffo 

(ďalej spoločnosť) 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 o 1 rok za cenu  

26,- EUR/m²/rok.    
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3. Dôvodová správa 

 

Mestskej časti Bratislava-Rača bola mailom doručená dňa 28.02.2020 písomná 

Žiadosť o predĺženie nájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava 

v správe Mestskej časti Bratislava-Rača a to pozemku parc. č. 17323/2 o výmere 250 m², 

nachádzajúcom sa v katastrálnom území Rača, zapísaný na LV č. 2276 a stavby (pôvodne 

verejné WC) nachádzajúcej sa na tomto pozemku – súp. č. 9804 zapísanej na LV č. 65  

pre žiadateľa o predĺženie nájmu firme SWEETREE s.r.o., so sídlom Michalská 7, 811 01 

Bratislava, IČO: 44 558 139, zastúpená konateľkou Rosamaria Peluffo (ďalej len 

„spoločnosť“).  

Predmetom predĺženia nájmu je stavba  – pôvodne verejné sociálne zariadenie 

nachádzajúce sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, č. súpisné 9804,  reg. 

„C“ KN parc. číslo 17323/2, ktorá je zapísaná na LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným 

úradom Bratislava III, katastrálnym odborom ako druh stavby - iná budova, o celkovej 

výmere 155,09 m² v celosti, ktorá bola zverená do správy MČ na základe Protokolu  

č. 64/1991 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov  

zo dňa 30.09.1991 a zmluvou o prevode práva hospodárenia s majetkom č. EKO – Rača 

7/1992 zo dňa 18.6.1992. 

Z archívnych dokumentov vyplýva, že sa jedná o objekt polozapustený do terénu, 

plocha objektu pod terénom bola rozdelená na časť WC pre ženy a muži a druhá polovica 

slúžila pre sklady „Záresu“ na úpravu okolia ul. Pekná cesta – Krasňany. Jedna tretina objektu 

vyčnievala nad terénom, práve táto vyčnievajúca časť bola v tom čase značne poškodená, čo 

zapríčinilo zatekanie povrchovej vody do objektu. Odovzdávajúcou organizáciou v zmysle 

Protokolu č. 64/91 bol EKO – podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, Bratislava.  

V roku 2009 bol uzatvorený nájomný vzťah so žiadateľom o predĺženie nájmu (hore 

uvedená spoločnosť), ktorej predmetom nájmu je spomínaná stavba, trvanie nájomnej doby 

bolo dohodnuté od 01.06.2009 do 31.05.2019.  

Žiadateľ užíva predmetné priestory – objekt bývalého verejného WC na rohu Peknej 

cesty a Cyprichovej ul. v Bratislave ako nájomca na základe Zmluvy o nájme č. 12/2009 

(ďalej len „zmluva“) zo dňa 26.05.2009, prenajímateľ dal nájomcovi do nájmu predmet 

zmluvy na 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. Prenajímateľ prenechal predmet zmluvy nájomcovi v stave spôsobilom  

na dohodnutý účel a predmet zmluvy spĺňal požiadavky nájomcu.     

V nadväznosti na vyššie uvedené bola rozhodnutím stavebného úradu č.j. 1333/3284-

SU/2010-LU zo dňa 10.2.2010 stavebníkovi, spoločnosti SWEETREE s.r.o. Bratislava, 

povolená zmena účelu využitia objektu z „Verejných WC“ na „Skladové priestory 

v suterénnych priestoroch a zriadenie otvorenej terasy pre existujúcu reštauráciu na pozemku 

parc. č. 17323/9, k.ú. Rača“. Stavbe bolo na daný účel povolené užívanie rozhodnutím  

č. j. 9062/3284-SU/2010-LU zo dňa 26.8.2010.  

Žiadateľ v roku 2018 požiadal o odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti, avšak k predaju 

nedošlo z dôvodu toho, že nájomca nesúhlasil s kúpnou cenou v zmysle znaleckého posudku 
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č. 237/2018 zo dňa 24.08.2018 vypracovaným Ing. Mgr. Janou Pecníkovou (ďalej len 

„znalecký posudok“). Z dôvodu toho, že dňa 31.5.2019 končila doba pôvodného nájmu, firma 

SWEETREE s. r. o. požiadala o predĺženie nájmu. Následne došlo prolongáciou k predĺženiu 

nájmu do 31.5.2020.   

Žiadateľ má k dnešnému dňu vysporiadané všetky finančné záväzky voči mestskej 

časti. Z dôvodu toho, že nájomca požiadal v súčasnosti o predĺženie nájmu o 1 rok (t.j. od 

01.06.2020 do 31.05.2021), je potrebné uviesť, že výška nájmu počas tohto obdobia sa bude 

odvíjať od novozistenej výmery zastavanej plochy samostatnej stavby.  

Nájomné v zmysle NZ doposiaľ: 250 m²     x 26,- EUR = 6 500,-   EUR 

Nájomné nový prepočet:            155,09 m² x 26,- EUR = 4 032,34 EUR 

 Doposiaľ sa vo všetkých dostupných dokumentoch uvádzala výmera prenajatej 

nehnuteľnosti (nebytových priestorov) 250 m². Predmetom nájomnej zmluvy bola uvádzaná  

výmera v zmysle príslušných listov vlastníctva. Z vypracovaného znaleckého posudku 

vyplynula skutočná výmera zastavanej plochy 155,09 m2. 

Záver: Z dôvodu toho, že v dôsledku žiadosti o predĺženie nájmu o 1 rok, bude potrebné 

vyhotoviť dodatok k nájomnej zmluve, uvádzame informáciu rozhodujúcu pre výpočet 

nájmu po zohľadnení novej informácie o výmere prenajatých priestorov 155,09 m²  

(t.j. 155,09 m² x 26,- EUR = 4 032,34 EUR).        

    Nájomca opätovne prejavil záujem aj na odkúpení prenajímaných priestorov. Podmienky 

predaja týchto priestorov budú predmetom rokovaní. Dôvodom osobitného zreteľa v zmysle  

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

je účel prenájmu doterajšiemu nájomcovi s poukazom na v budúcnosti možné a/alebo 

následné vysporiadanie majetku obce. 
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4. Dokumentácia 

 
 



6 

 



7 

 

 



8 

 

 
 



9 

 

 

 



 

10 

 

5. Stanoviská stálych komisií     
Materiál:    
Návrh na schválenie predĺženia nájmu priestorov objektu  nachádzajúceho sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, 

č. súpisné 9804,  reg. „C“ KN parc. číslo 17323/2, ktorý je zapísaný na LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava 

III, katastrálnym odborom ako druh stavby - iná budova (pôvodne verejné WC) 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 MR MZ 

MČ Bratislava-Rača schváliť predĺženie nájmu 

nehnuteľného majetku – stavby nachádzajúcej sa na 

rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, 

číslo súpisné 9804, reg. „C“ KN parc. Číslo 

17323/2, ktorá je zapísaná na LV č. 65 – čiastočný, 

vedenom Okresným úradom Bratislava III, 

katastrálnym odborom ako druh stavby – iná 

budova, o celkovej výmere 155,09 m² doterajšiemu 

nájomcovi firme SWEETREE s.r.o., so sídlom 

Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 44 558 139, 

zastúpenej konateľkou Rosamaria Peluffo (ďalej 

spoločnosť) 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 o 1 rok za cenu 26,- EUR/m²/rok. 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Komisia školská, kultúrna, športová 

a pre podporu podnikania a 

vinohradníctva   

  

 

Komisia sociálna a bytová     
 

 
 

 


