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NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

A. 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
p.  Jane  Bagarovej,  Strmý  vŕšok  11,  841  06  Bratislava,  IČO:   44593601  nájom nebytových
priestorov o výmere 54,49  m2  nachádzajúcich sa v suteréne bytového domu na Segnerovej ul. č. 3
v  Bratislave  s nájomným  vo  výške  112,00  €/m2/rok,   s dobou  prenájmu  od  01.12.2016  do
30.11.2019 za účelom prevádzkovania nechtového štúdia a na poskytovanie služieb súvisiacich so
skrášľovaním tela. 

Dôvodová správa

P. Janka Bagárová, Strmý vŕšok 11, 841 06 Bratislava, IČO: 44593601 má uzavretú Zmlu-
vu o nájme nebytových priestorov č. 2170314113 (ďalej zmluva), kde predmetom nájmu sú neby-
tové priestory nachádzajúce sa v suteréne bytového domu na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave s
podlahovou  plochou  54,49  m2   za  účelom prevádzkovania  nechtového  štúdia  a  poskytovanie
služieb so skrášľovaním tela. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves v súlade so znením zmluvy za-
čiatkom kalendárneho roka 2016 zaslala nájomcovi upozornenie na uplynutie času nájmu. Zmluva
je uzatvorená do 30.11.2016. Nájomca písomne reagoval na  výzvu a má záujem aj naďalej užívať
prenajaté priestory. 

 
Prehľad výšky nájmu:
Obdobie Nájom v €/m2 /rok
22.11.2013 – 30.11.2016 99,00

Ročné nájomné za nebytový priestor je celkom vo výške 5 394,51 €. Nájomné je splatné
mesačne v sume 449,54 €.  Nájomca uhrádza zálohové platby za dodávku tepla do ÚK, TÚV,
studenej vody, OLO, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov  podľa platobného predpisu
mesačnej úhrady za užívanie nebytového priestoru vypracovaného správcom bytového domu vo
výške 75,07 € na účet správcu.    

Prenájom predmetného nebytového priestoru je  navrhovaný formou priameho prenájmu,
upravený v ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len zákon). Konkrétne,
§  9a  ods.  9  zákona  stanoví,  že  pravidlá  pre  prevody  majetku  sa  primerane  použijú  aj  pri
prenechávaní majetku obce do nájmu. Podmienkou je, aby nájomné dosahovalo minimálne výšku
obvyklú  vzhľadom na  čas,  miesto,  účel  nájmu  a druh majetku.  Na  priamy prenájom sa  teda
primerane použijú ustanovenia zákona o priamom prevode. Zámer prenajať 



majetok týmto spôsobom bol zverejnený podľa ustanovení § 9a ods. 2 a ods. 5 zákona. Inštitút
priameho prenájmu bol do zákona zavedený, aby bolo možné za vyššie uvedených podmienok
majetok prenajať konkrétnemu záujemcovi v prípadoch, keď okolnosti nenasvedčujú tomu, že by
malo  ísť  o prenájom z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa.  V tomto  prípade  ide  o prenájom
subjektu,  ktorý  predmetný  nebytový  priestor  doteraz  užíval  a  prenajaté  nebytové  priestory
zrekonštruoval na vlastné náklady. 

Miestna rada MČ Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala materiál Žiadosť p.  Bagarovej  o
predĺženie nájmu a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva .


