
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 

zverejňuje zámer 

 

 

schváliť 

 

prenájom nebytového priestoru (dielne) nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 

2953 postavenej na pozemku registra "C" KN parcele č. 12738/9 nachádzajúci sa na ul. Hálkova 

11 v Bratislave o celkovej výmere podlahovej plochy 104,24 m2  

 

1.  

; na dobu určitú 2 rokov odo dňa účinnosti zmluvy o nájme nebytového priestoru 

 

; pre nájomcu  
 

 Havarijná služba Olivová s.r.o., so sídlom Škultétyho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 36 741 566  

 

; za účelom využitia predmetných priestorov na prevádzkové a skladové účely 

 

; za nájomné vo výške: 80 €/ m2/ rok 

 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

;. pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že predmetný priestor bude využívaný ako 

prevádzka havarijnej služby (voda, plyn, kúrenie) a na skladové účely 

 

 

                                                        

2.  

 ; na dobu určitú 2 rokov odo dňa účinnosti zmluvy o nájme nebytového priestoru 

 

; pre nájomcu  

 

BAM-EKO s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava. IČO: 35 815 272 

 

; za účelom využitia predmetných priestorov ako sklad 

 

; za nájomné vo výške: 80 €/ m2/ rok 

 

 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 



;. pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že s predmetnou spoločnosťou má mestská časť 

Bratislava- Nové Mesto (ďalej len ,,mestská časť‘‘) uzatvorenú Zmluvu o nájme nebytových 

priestorov na Hálkovej 11 v Bratislave zo dňa 19.08.2021 na dobu 5 rokov. 

 

 

; za nasledovných podmienok: 

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní od schválenia uznesenia 

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcami v uvedenej 

lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť. 

 

 

 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 

 


