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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 
občianskemu združeniu Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská ul.  č. 5,  841 04 Bratislava,
IČO: 31797717 nájom nebytového priestoru č. 101 s podlahovou plochou 62,03 m 2  a nebytového
priestoru č. 102 s podlahovou plochou 62,19 m 2  nachádzajúcich sa v suteréne bytového domu na
Kuklovskej  ul.  č. 5 v Bratislave s nájomným vo výške 56,00 €/m2/rok,  s dobou prenájmu od
01.12.2016  do  30.11.2019  na  zriadenie  odbornej  ornitologickej  knižnice  ako  sekretariát
organizácie. 

Dôvodová správa

Predmetné nebytové priestory sa nachádzajú v suteréne bytového domu na Kuklovskej ul.
č. 5. Jedná sa o nebytový priestor č. 101 s podlahovou plochou 62,03 m 2   a nebytový priestor č.
102 s podlahovou plochou 62,19 m 2  . Nebytové priestory užíva v súlade so znením Zmluvy o náj-
me  nebytových  priestorov  č.  0790314108  v  znení  platných  dodatkov  občianske  združenie
Ochrana dravcov na Slovensku od roku 2008. Nebytové priestory sú využívané ako sekretariát or-
ganizácie a  ako odborná ornitologická knižnica.

Na základe výzvy mestskej časti nájomca písomne prejavil záujem o ďalší prenájom pred-
metných priestorov. 
 
Prehľad výšky nájmu:
Obdobie Nájom v €/m2 /rok
01.12.2008 -  30.11.2013 49,79
01.12.2013 -  30.11.2016 49,79

Ročné nájomné za nebytový priestor je celkom vo výške 6 185,16 €. Nájomné je splatné
mesačne v sume 515,43 €.  Nájomca uhrádza zálohové platby za dodávku tepla do ÚK, TÚV,
studenej vody, OLO, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov  podľa aktualizovaného pred-
pisu mesačnej preddavkovej platby vypracovaného správcom bytového domu za nebytový pries-
tor č. 101 vo výške 132,61 €  a  za nebytový priestor č. 102 vo výške 169,99 € .   

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 upravil do súčasného
stavu, ktorý umožňuje plnohodnotné využívanie ako kancelárske priestory. 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o. z. Ochrana drav-
cov na Slovensku o predĺženie nájmu  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho za-
stupiteľstva.


