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     NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES

               schvaľuje
  

v zmysle ustanovenia §9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením  § 9a, ods. 9 zákona SNR
č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení priamy prenájom  nebytových priestorov 
Jednote dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Bratislava IV, Lackova 4, Bratislava,
IČO:  317 71 530 nájom nebytových priestorov o výmere 11,73 m2 nachádzajúcich sa v objekte
na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave s nájomným vo výške 1,70 €/mesiac vrátane energií,  s dobou
prenájmu od 01.08.2016 do 30.11.2017 za  účelom zabezpečenia  činností  súvisiacich   s  jej
zameraním. 

Dôvodová správa

Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Bratislava IV, Lackova ul. č. 4,
Bratislava,  IČO:  31771530 požiadala  dňa  13.07.2016 prostredníctvom Miestnej  organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava-Karlova Ves o predĺženie   nájmu  nebytových
priestorov  v objekte na Lackovej ul. č. 4 v  Bratislave. 

Jednota dôchodcov na Slovensku využíva nebytové priestory na základe zmluvy 
o nájme nebytových priestorov č. 03103370/98 od roku 1998. Predmetné nebytové priestory
využívajú členovia okresnej ako aj miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku ako
klubovňu  pre  členov,  ale  aj  pre  stránky,  prevažne  z radov  starších  občanov  v  súlade  so
zameraním  organizácie.  Tieto  priestory  majú  pre  ich  činnosť  a  napĺňanie  ich  cieľov
mimoriadny význam.

Cena nájmu je  vo výške 1,70 €/mesiac.  V sume sú zahrnuté aj  poplatky za energie
a služby. Nájomné je splatné jedenkrát ročne sumou 20,40 € k 31.1. príslušného kalendárneho
roka.            
Prehľad výšky nájmu:

Obdobie  nájom  +  poplatky  za  energie  a služby  v
€/mesiac

01.04.1998 – 31.12.2000                 1,69
01.01.2001 – 31.12.2002                 1,69
01.01.2003 – 31.12.2004                 1,69
01.01.2005 – 31.12.2006                 1,69
01.01.2007 – 31.12.2009                 1,69
01.01.2010 – 31.12.2012                 1,70
01.01.2013 – 31.12.2015                 1,70
01.01.2016 – 31.07.2016                 1,70 

Bratislava, júl 2016
Vypracovala: Mgr. Eva Osrmanová, oddelenie právne a majetkové 
Príloha:  Žiadosť 

   Zmluva o nájme nebytových priestorov + dodatky 


