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N á v r h    u z n e s e n i a 

Miestne zastupite�stvo 
M� Bratislava–Ružinov 

po prerokovaní materiálu 

  s ch v a � u j e 

nájom nebytových priestorov v objekte bývalých detských jaslí na Haburskej 2 v Bratislave, 
o výmere 158 m2 za nájomné vo výške 72,- €/m2/rok, v celkovej sume  11 376,- €/rok na dobu 
ur�itú do 31.01.2027 pre MUDr. Katarínu Rehákovú, bytom Bajzova 14, 821 08 Bratislava 
z dôvodu hodného osobitného zrete�a
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Dôvodová správa

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 13/2012 
z 15. mája 2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej �asti Bratislava – Ružinov a s 
majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej �asti 
Bratislava – Ružinov predkladáme návrh na prenájom nebytových priestorov v stavbe DJ 
Haburská ulica �íslo 2, súpisné �íslo II.85 v Bratislave, ktorá je postavená na pozemku parc. �. 
15284/11, k.ú. Ružinov 

Protokolom �. 26/2016 o od�atí nehnute�ného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo 
správy Ružinovského domova seniorov, Sklenárova 14, 821 09 zo d�a 6.12.2016 uzatvoreným 
medzi Ružinovským domovom seniorov a Mestskou �as�ou Bratislava – Ružinov bol od�atý 
nehnute�ný majetok Hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiace práva a záväzky zo správy 
Ružinovského domova seniorov v k.ú. Ružinov – stavba bývalé detské jasle na Haburskej ul. �. 2, 
súpisné �íslo II.85, na pozemku registra „C“ parc. �. 15284/11. 

Stavba súp. �. II.85 – (bývalé) Detské jasle, na Haburskej ul. 2 v Bratislave na KN-C parc. �. 
15284/11, kat. úz. Ružinov, nie je v KN zapísaná na liste vlastníctva. Nemocnica poliklinikou 
Ružinovská ul. �. 6 Bratislava a jej nadriadený orgán Ministerstvo zdravotníctva SR Hospodárskou 
zmluvou o prevode vlastníctva práva hospodárenia s majetkom pod�a ustanovenia § 347 HZ, �. 
NsP-58/práv./91, MÚ-568/máj./92 previedlo vlastníctvo národného majetku Detské jasle Haburská 
�. 2 Bratislava k. u. Ružinov, súp. �. 85 na parc. 15284/11, zo d�a 24.1.1991 na Hl. mesto SR 
Bratislavu. 

Mestská �as� Bratislava – Ružinov, vydala d�a 25.5.2010 v súlade s ust. § 127 zákona �.79/1996 
Z.z. v platnom znení Hlavnému mestu SR Bratislava, pod �. j.: SU/CS 14900/2010/2/UHA 
„Potvrdenie o pridelení súpisného a orienta�ného �ísla“ na stavbu „Detské jasle“ parc. �. 15284/11, 
na ulici Haburská, kat. úz. Ružinov, ktorým potvrdila, že stavba má pridelené: 
Súpisné �íslo  II.85 
Orienta�né �íslo  2 

Na nebytové priestory nachádzajúce sa na Haburskej 2 v Bratislave sú uzatvorené dve nájomné 
zmluvy: 

- Materské centrum HOJDANA – Ružinov  o výmere 502 m2

- MUDr. Katarína Reháková   o výmere 158 m2

MUDr. Katarína Reháková má uzatvorenú Nájomnú zmluvu s Ružinovským domovom seniorov na 
dobu ur�itú do 31.1.2017 za ú�elom prevádzkovania špecializovanej ortopedickej ambulancie a 
ambulancie zubného lekárstva.  
Nájom vo výške 70,- €/m2/rok, v celkovej sume  11 060,- €/rok, je schválený  uznesením MZ �. 
192/XI/2015 zo d�a 15.12.2015 

Listom zo d�a 30.11.2016 MUDr. Reháková požiadala o pred�ženie nájmu nebytových priestorov 
na Haburskej 2 v Bratislave s pôvodnou rozlohou 158 m2.. 

Následne po exite manžela, ktorý bol spolo�ným nájomcom, nás informovala o tejto zmene 
a potvrdila svoj záujem o prenájom ako jediný nájomca.  

Mestská �as� pri prenájme ambulancií praktického lekára v budove miestneho úradu stanovila 
výšku nájmu 72,- €/m2/rok.  

Pod�a rozhodnutia �. 33/2015 primátora hl.m. SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny 
prenájmov, sa cena pohybuje od 50,- do 150,- €/m2/rok. 
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V predmetnom nebytovom priestore prevádzkuje ambulanciu zubného lekárstva a zabezpe�uje 
stomatologickú starostlivos� obyvate�om mestskej �asti. Prenajaté priestory boli okrem základnej 
rekonštrukcie upravené aj pod�a hygienických predpisov a požiadaviek na prevádzku ambulancií 
na vlastné náklady nájomcu. 

Platby za nájom nájomca uhrádzal pravidelne a v�as. 

Vzh�adom na vyššie uvedený zámer využívania predmetného nebytového priestoru, v súlade § 9a 
zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov navrhujeme uvedený 
prenájom zrealizova� z dôvodu hodného osobitného zrete�a, o ktorom miestne zastupite�stvo 
rozhodne 3/5 vä�šinou. 

Zámer na prenájom majetku bol zverejnený d�a 19.1.2017 v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR �. 138/1991 Z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Miestna rada po prerokovaní materiálu d�a 17.1.2017 odporú�a miestnemu zastupite�stvu schváli�
nájom predmetného nebytového priestoru MUDr. Rehákovej na dobu ur�itú 5 rokov, t.j. do 
31.1.2022 a s doplnením do nájomnej zmluvy možnosti vypoveda� nájomnú zmluvu so 6 
mesa�nou výpovednou lehotou v prípade potreby využitia objektu na rozšírenie kapacít MŠly 
materskej školy. 

Komisia finan�ná a podnikate�ských �inností na zasadnutí d�a 18.1.2017 materiál prerokovala 
a odporú�a miestnemu zastupite�stvu návrh schváli� za podmienky, že doba nájmu sa skráti na 5 
rokov s výpovednou lehotou 6 mesiacov pred skon�ením nájmu, z dôvodu potreby daný priestor 
využi� na priestory materskej školy. 

Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly na zasadnutí d�a 24.1.2017 materiál 
prerokovala s tým, že doba nájmu bude 5 rokov od 1.2.2017 do 31.1.2022 s polro�nou 
výpovednou lehotou. 

                                









 
 

STANOVISKO 
 
 
K bodu:“  Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov o výmere 158 m2 v objekte 
bývalých detských jaslí na Haburskej 2 v Bratislave pre MUDr. Katarínu Rehákovú, bytom 
Bajzova 14, 821 08 Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“ 
Predkladateľ: Mgr. Henrieta Valková, ved. odb.soc. vecí, Silvia Valčeková, ref. nájomných 
bytov 
 
 
zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI) 

mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa  18. 1. 2017 

 
KFPČaI prerokovala a 
 
1/ berie na vedomie predložený materiál: “  Návrh na schválenie nájmu nebytových 
priestorov o výmere 158 m2 v objekte bývalých detských jaslí na Haburskej 2 v Bratislave pre 
MUDr. Katarínu Rehákovú, bytom Bajzova 14, 821 08 Bratislava, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa.“  
  
 
 
2/ odporúča MZ návrh schváliť  za podmienky, že sa doba nájmu skráti na 5 rokov 
s výpovednou lehotou 6 mesiacov pred skončením nájmu, z dôvodu potreby daný priestor 
využiť na priestory materskej školy. 
 
 
 
 

                                                                      JUDr. Martin Vojtašovič, v.r.
                                                     predseda KFPČaI 

 
 
Zapísala:  
Emilie Sihelníková 
tajomníčka KFPČaI 



 
STANOVISKO 

 
 
K bodu: “Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov o výmere 158 m2 v objekte 
bývalých detských jaslí na Haburskej 2 v Bratislave pre MUDr. Katarínu Rehákovú, 
bytom Bajzova 14, 82108 Bratislava, z dôvodu osobitného zreteľa“ 
 
 
Predkladate ľ:  Mgr. Martin Pener, zástupca starostu 
 

 
zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KLPaK) 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa  24. 01. 2017 
___________________________________________________________________ 
 

 
KLPaK 
 
prerokovala a  
 
 
1. berie na vedomie „Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov o výmere 158 
m2 v objekte bývalých detských jaslí na Haburskej 2 v Bratislave pre MUDr. Katarínu 
Rehákovú, bytom Bajzova 14, 82108 Bratislava, z dôvodu osobitného zreteľa“ s tým, že 
dobu nájmu uzatvára na dobu 5 rokov od 1. 2. 2017 do 31.1.2022 s polročnou 
výpovednou lehotou 
 
 
2.  odporú ča MZ schváli ť  „Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov 
o výmere 158 m2 v objekte bývalých detských jaslí na Haburskej 2 v Bratislave pre 
MUDr. Katarínu Rehákovú, bytom Bajzova 14, 82108 Bratislava, z dôvodu osobitného 
zreteľa“ 
 
 
 
    Hlasovanie:   Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
 
 

      Ing. Vladimír Sloboda, v. r.   
                   podpredseda komisie 
 
 
 
 
V Bratislave, 24. 01. 2017 
Zapísala: Zeleníková 
 


