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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 07.06.2021 

                                             

     

Návrh 

na zmenu nájomcu nebytového priestoru na Kadnárova ul. č.  2, 4, (KUMŠT 

PRODUCTION, s.r.o.). 

___________________________________________________________________________ 

 

Predkladateľ: 

Ing. Vieroslava Štrbáková 

vedúca Oddelenia hospodárskej správy 

  

Spracovateľ: 

Mgr. Karol Janík 

referent správy majetku, nehnuteľností, kataster 

 

Dôvodová správa 

Tento návrh predkladáme na základe žiadosti KUMŠT PRODUCTION, s.r.o., so sídlom 

Broskyňova 7, Malinovo 900 45, IČO: 47 792 302, zast. spoločníčkou a konateľkou Mgr. 

Zuzanou Buchlovičovou, o zmenu zmluvnej strany v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 

3/2020/SMI, ktorá bola doručená dňa 03.05.2021 do podateľne Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Rača. 

Žiadateľ je nájomcom nebytového priestoru č. 97 o výmere 123,70 m2 nachádzajúceho 

sa v suteréne bytového domu Kadnárova ul. č. 2, 4, stavba so súpisným číslom 2522, zapísaná 

na LV č. 4659 pre k.ú. Rača, na dobu neurčitú, účel nájmu je sklad kostýmov a kulís (odkaz na 

Zmluvu o nájme nebytového priestoru č. 3/2020/SMI zo dňa 29.01.2020, zverejnená pod č. 

10/2020: https://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a).  

Zmenu v zmluvnej strane žiadateľka zdôvodňuje tým, že svoju činnosť sa rozhodla 

vykonávať cez iný subjekt, v ktorom je žiadateľka štatutárnym orgánom a to z dôvodu, že 

oblasť kultúry, v ktorej pôsobia, patrila medzi najviac zasiahnuté protipandemickými opatrení. 

Nakoľko bude vykonávať činnosť ako Občianske združenie MÚZA TEATRO, so sídlom 

Broskyňová 1172/7, 900 45 Malinovo, IČO: 50369831, je potrebné vykonať aj zmenu v osobe 

nájomcu nebytového priestoru. 

Nájomca nemá voči mestskej časti záväzky po lehote splatnosti a riadne dodržiava 

podmienky dohodnuté v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2020/SMI. Nájomné je 

v súčasnosti vo výške 670,72 EUR/rok. 

Uzatvorením Zmluvy o postúpení práv a povinností medzi prenajímateľom – mestskou 

časťou, pôvodným nájomcom KUMŠT PRODUCTION, s.r.o., a budúcim nájomcom 

Občianskym združením MÚZA TEATRO by budúci nájomca vstúpil do všetkých práv 

a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 30/2020/SMI bez 

zmeny. 

Z tohto dôvodu predkladáme na prerokovanie Komisii finančnej a majetkovej, 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača návrh na zmenu nájomcu nebytového 

priestoru.  

https://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a
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Stanovisko komisie: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť postúpenie práv 

a povinnosti vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 3/2020/SMI zo dňa 

29.01.2020 medzi Mestskou časťou Bratislava-Rača a KUMŠT PRODUCTION, s.r.o, ako 

nájomcom nebytového priestoru č. 97 o výmere 123,70 m2 nachádzajúceho sa v suteréne 

bytového domu Kadnárova ul. č. 2, 4, stavba so súpisným číslom 2522, zapísaná na LV č. 4659 

pre k.ú. Rača z KUMŠT PRODUCTION, s.r.o, IČO: 47 792 302 na Občianske združenie 

MÚZA TEATRO, IČO: 50369831. Ostatné podmienky zmluvy zostávajú nezmenené. 
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