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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 23.11.2020 

 

                                                 

Návrh 

na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v bytovom dome na Peknej ceste 9,11 

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 (Rodinné centrum Ráčik). 

___________________________________________________________________________ 

 

Predkladateľ: 

Ing. Štefan Borovský 

vedúci Oddelenia správy majetku a investičných činností 

  

Spracovateľ: 

Mgr. Karol Janík 

referent správy majetku, nehnuteľností, kataster 

 

Dôvodová správa 

Tento návrh predkladáme na základe žiadosti o.z. Rodinné centrum Ráčik, Pekná cesta 

2455/9, Bratislava – mestská časť Rača, 831 52, IČO: 30854555 o predĺženie nájmu 

nebytových priestorov v bytovom dome Pekná cesta 9,11, doručenej na Miestny úrad 

mestskej časti Bratislava-Rača dňa 29.09.2020, ktoré užívajú v zmysle Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 136/2011 zo dňa 29.06.2011 (zverejnená na webovom sídle 

Mestskej časti Bratislava-Rača pod č. 118/2011: http://www.old.raca.sk/mestska-cast/zmluvy-

2011/) v znení dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 136/2011 zo dňa 

22.08.2011 (zverejnený na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Rača pod č. 158/2011: 

http://www.old.raca.sk/mestska-cast/zmluvy-2011/). Nebytové priestory sa nachádzajú 

v bytovom dome Pekná cesta 9, 11 stavba so súpisným číslom 2455, zapísaná na LV č. 4735 

pre k.ú. Rača, a sú o spoločnej výmere 187,90 m
2
 (priestor na prízemí o výmere  158,86 m

2
 a 

priestor v suteréne o výmere 29,04 m
2
). Z dôvodu že platnosť nájomnej zmluvy skončí dňa 

31.5.2021, požiadali o predĺženie doby nájmu.  

Prenájom schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Rača uznesením 

č. UZN 82/21/06/11/P zo dňa 21.06.2011 ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a 

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

Nájomné za celý predmet nájmu je vo výške 1,- EUR/rok s prihliadnutím na záujem MČ 

vytvoriť podmienky pre aktivity nájomcu v oblasti podpory žien na materskej dovolenke a 

rodičovskej dovolenke a podpory rozvoja vzdelávania, kultúrnej činnosti, umeleckej činnosti 

a telesnej a športovej činnosti detí na území mestskej časti. Nájomca uhrádza platby za služby 

spojené s užívaním nebytových priestorov vo výške 360,- EUR/mesiac. Predmet nájmu je 

dispozične riešený tak, že je funkčne prepojený (prístup do sociálnych zariadení, ktoré sú 

spoločné pre oba priestory – na prízemí aj v suteréne - je len cez druhý nebytový priestor). 

Žiadateľ užíva priestory v súlade s nájomnou zmluvou a nemá neuhradené platby za 

nájom a služby po lehote splatnosti.  

http://www.old.raca.sk/mestska-cast/zmluvy-2011/
http://www.old.raca.sk/mestska-cast/zmluvy-2011/
http://www.old.raca.sk/mestska-cast/zmluvy-2011/
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Nakoľko nájomca plánuje naďalej pôsobiť prenajatých priestoroch, požiadali 

o predĺženie nájmu o ďalších 10 rokov, t.j. do 31.05.2031 za tých istých podmienok. 

 

Predĺženie nájmu predkladáme na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu MČ 

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, z dôvodu pokračovania 

v nájomnom vzťahu so súčasným nájomcom za účelom podpory rodičov, žien na materskej 

dovolenke, podpory rozvoja vzdelávania, kultúrnej a umeleckej, telesnej a športovej činnosti 

v mestskej časti.  

 

Stanovisko komisie: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť predĺženie doby 

nájmu nebytových priestorov o celkovej výmere  187,90 m
2
 na prízemí a v suteréne bytového 

domu na Peknej ceste 9, 11 pre Rodinné centrum Ráčik, o.z., Pekná cesta 2455/9, Bratislava – 

mestská časť Rača, 831 52, IČO: 30854555, 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, 

z dôvodu pokračovania v nájomnom vzťahu so súčasným nájomcom za účelom podpory 

rodičov, žien na materskej dovolenke, podpory rozvoja vzdelávania, kultúrnej a umeleckej, 

telesnej a športovej činnosti v mestskej časti za týchto navrhovaných podmienok: 

- účel nájmu: podľa stanov Rodinného centra Ráčik, organizovanie detských podujatí a 

uskutočňovania voľných i organizovaných zábav pre deti. 

- cena nájmu vo výške nájomného faktúrovaného v zmysle súčasnej nájomnej zmluvy: 1,- 

EUR/rok za celý predmet nájmu 

- úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov 

- doba nájmu: ................ 
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