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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 -  
nebytový priestor č. 102 na prízemí bytového domu v Bratislave na Majerníkovej ul. č. 4,               
s plochou 9,84 m2   p. Ľubomírovi Bánoczkému, Majerníkova 4, 841 05 Bratislava, s nájomným vo 
výške 20,00 €/m2/rok,  s dobou prenájmu od 01.04.2017 do 31.03.2020.    

 
 
 

Dôvodová správa 
 
P. Ľubomír Bánoczki podpísal dňa 06. 05.2009 s Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves  
Zmluvu o nájme nebytových priestorov  č. 040 0 31 43 09 v znení platného dodatku. Čas trvania 
nájomného vzťahu bol dohodnutý do 31.03.2017. Predmetom prenájmu je nebytový priestor č. 102 
v bytovom dome Majerníkova 2,4,6 v Bratislava, na prízemí na Majerníkovej 4 o výmere 9,84 m2 . 
Predmetný priestor je využívaný na skladovanie osobných vecí nájomcu. 
  
Prehľad výšky nájmu: 
Obdobie NZ Nájom v €/m2 /rok 

01.05.2009 – 31.03.2012 040 0 31 43 09 11,00  

01.04.2012 – 31.03.2017 040 1 31 43 09 20,00 
 
Ročné nájomné je celkom 196,80 €, splatné je štvrťročne v sume 49,20 €. V celkovej výške 
nájomného nie sú zahrnuté poplatky za energie a služby spojené s nájmom. Nájomca uhrádza tieto 
poplatky v zmysle platobného predpisu vypracovaného správcom bytového domu - ročne vo výške 
14,40 €, platba za energie a služby spojené s nájmom je splatná štvrťročne vo výške 3,60 €. 
Nájomca uhrádza svoje záväzky riadne a včas.   
 Nájomca požiadal písomne dňa 13.01.2017 o predĺženie nájmu. Súčasťou dôvodovej 
správy je aj fotodokumentácia vstupu do predmetných priestorov. Vzhľadom na skutočnosť, že  
účelom nájmu je skladovanie osobných vecí nájomcu, vnútorný priestor nebytových priestorov nie 
je zdokumentovaný.             

Prenájom predmetného nebytového priestoru je navrhovaný formou priameho prenájmu. 
Ide o inštitút 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. 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 rozšírenie nájmu pre subjekt, ktorý  už nebytové priestory mal v prenájme (od roku 
2009). Tento fakt sám o sebe by podľa nášho názoru nebol postačujúci na zdôvodnenie osobitného 
zreteľa, preto bola zvolená forma priameho prenájmu. 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť Ľubomíra 
Bánoczkého o predĺženie nájmu nebytového priestoru a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
 
Stanoviská komisií k materiálu Žiadosť Ľubomíra Bánoczkého o predĺženie nájmu nebytového 
priestoru. 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 02.02.2017: 
Finančná komisia odporúča schváliť návrh na predĺženie nájmu 

Prít. : 9 Za : 6 Proti : 1 Zdržal sa : 2 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 30.01.2017: 
Komisia RPHSR odporúča vykonať fyzickú obhliadku priestorov, bez potreby fotodokumentácie.  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Komisia pri hlasovaní nebola uznášania schopná.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


