
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Názov petície: Petícia za zachovanie predajne zahraničnej tlače na Sedlárskej č. 2 

v Bratislave 

Predmet petície: Občania podporujúci predmetnú petíciu v zmysle petičného práva požadujú, 

aby sa zachovala predajňa Zahraničnej tlače – INTERPRESS SLOVAKIA, nakoľko má táto 

predajňa najväčší výber zahraničnej tlače dovážanej na Slovensko, ako aj domácej tlače. 

Zároveň konštatujú, že niet inej predajne ponúkajúcej takýto sortiment v Bratislave. Ponúkajú 

okrem iného aj služby občanom a turistom, ako sú: známky, MHD lístky, veľký výber máp, 

sprievodcov a suvenírov. Otváracia doba tejto predajne je nadštandardná. Predajňa sa využíva 

denne aj počas sviatkov viac ako  21 rokov. 

Počet osôb podporujúcich petíciu: 3 818 občanov 

 

Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

 
Nebytový priestor na Sedlárskej 2 v k. ú. Staré Mesto je predmetom Zmluvy o nájme 

č. 07 83 0711 08 00 (ďalej „zmluva“) uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislava ako 

prenajímateľom a spoločnosťou INTERPRESS Slovakia spol. s r. o. ako nájomcom na dobu 

určitú do 01. 09. 2018, za účelom predaja zahraničnej a domácej dennej a periodickej tlače, 

kníh, máp, turistických sprievodcov, pohľadníc, známok a tabakových výrobkov.  

Nájomca dňa 29. 06. 2017 doručil hlavnému mestu SR Bratislava žiadosť o predĺženie 

doby nájmu vyplývajúcej zo Zmluvy o nájme č. 07 83 0711 08 00. Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa  predĺženia doby nájmu na Sedlárskej 2 

v k. ú. Staré Mesto pre INTERPRESS Slovakia spol. s r. o. bol preložený na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. 03. 2018. Návrh nezískal 

dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy odporučilo vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytového priestoru na 

Sedlárskej 2 v Bratislave.  

 Nájomca dňa 06. 04. 2018 doručil hlavnému mestu SR Bratislava novú žiadosť 

o predĺženie doby nájmu na dobu neurčitú.  

 Sekcia správy nehnuteľností pripravila návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

na nájom nebytového priestoru na Sedlárskej 2 v Bratislave a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej súťaže a zároveň pripravila na základe žiadosti nájomcu návrh 

na predĺženie doby nájmu na dobu neurčitú do vyhlásenia víťaza obchodnej verejnej súťaže. 

Oba návrhy budú predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy  dňa 27. 09. 2018.  



 

 

          Petícia za zachovanie predajne zahraničnej tlače na Sedlárskej č. 2 v Bratislave 

                                                                                                                         Kód uzn.:  18.1.1.  

 

 

 

       Uznesenie 1214/2018 
zo dňa 27.09.2018 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

                                                              berie na vedomie 

Petíciu za zachovanie predajne zahraničnej tlače na Sedlárskej č. 2 v Bratislave. 

 

                                                               - - - 

 

 

 


