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NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

Alternatíva 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  
v priestoroch SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave, nachádzajúcich sa v objekte Fadruszovej ul. č. 10
v Bratislave o výmere 105,00 m2  spol. WESTEC, spol. s r.o., Dvojkrížna 3, Bratislava, účel
nájmu je výroba pizze a jej predaj formou donášky do domu, čas trvania nájmu od 01.07.2016
do 30.06.2020, s nájomným vo výške 72,00 €/m2 /rok + poplatky za energie a služby. 

Alternatíva B

 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  
v priestoroch SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave, nachádzajúcich sa v objekte Fadruszovej ul. č. 10
v Bratislave o výmere 105,00 m2  spol. WESTEC, spol. s r.o., Dvojkrížna 3, Bratislava, účel
nájmu je výroba pizze a jej predaj formou donášky do domu, čas trvania nájmu od 01.07.2016
do 30.06.2017, s nájomným vo výške 72,00 €/m2 /rok + poplatky za energie a služby.

Dôvodová správa
Nájomca spol.  WESTEC, spol.  s r.o.,  Dvojkrížna 3,  Bratislava,  IČO 30 999 511 má

prenajaté priestory v SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave, ktoré sa nachádzajú v objekte Fadruszova
ul. č. 10 v Bratislave o výmere 105,00 m2  za účelom výroby pizze a jej predaja formou 
donášky do domu.   

Prehľad výšky platieb za nájom  od začiatku nájmu:
Obdobie Nájomné v €/m2/rok 
01.07.2001 - 30.06.2006 33,19/kuchyňa, 16,60/ostatné priestory 
01.07.2006 - 30.06.2011 43,15 
01.07.2011 - 30.06.2016 65,00 



Doterajší nájomca má predmetné priestory prenajaté od roku 2001 a písomne prejavil
záujem o  ďalšie  predĺženie  nájmu  nebytových  priestorov.  Priestory majú  celkovú  rozlohu
105,00 m2. , pozostáva z kuchyne (72,23  m2 ) a ostatných priestorov (sklady a chodby).  
Nájomca uhrádza  v súlade so znením zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 19/2001 
(286 0 36 40 03) zo dňa 28.09.2001 v znení platných dodatkov nájom štvrťročne vo výške
1706,25 €   (ročné nájomné vo výške 6825,00 €)  na účet prenajímateľa a na účet školy (SŠ
Tilgnerova ) uhrádza  štvrťročne poplatky za energie a služby v zmysle aktualizovaného tech-
nického prepočtu spotreby energií. Pani riaditeľka SŠ Tilgnerova 14 nemá námietky k predĺže-
niu nájmu. 

V prípade schválenia predĺženia  nájmu s uvedeným nájomcom navrhujeme (aj v súlade
s  prijatým uznesením komisie  RPHSR,  F ako  aj vzhľadom na  skutočnosť,  že cena  nájmu
nebola  navýšená  od  roku  2011)   výšku  nájomného  72,00  €/m2/rok  +  poplatky za energie
a služby v zmysle technického prepočtu  a predĺženie nájmu predkladáme alternatívne (v súlade
s prijatým uznesením komisie ŠMŠ) na dobu do  30.06.2017 alebo  do 30.06.2020.

 Nájomca užíva dlhodobo predmetné priestory (od 1.7.2001), počas celej doby trvania
nájmu  si  plnil  všetky  povinnosti  vyplývajúce  z nájomnej  zmluvy.  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 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 užíval dlhodobo, avšak
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  Predĺženie  nájomnej
zmluvy – spol. WESTEC, spol s r.o. v priestoroch SŠ Tilgnerova v Bratislave, nachádzajúcich
sa  v  objekte  Fadruszova  ul.  č.  10  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.  

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 09.06.2016:

Finančná  komisia  odporúča  predĺženie  nájmu  za  podmienok  –  nájomné  72  €/  m2 /rok  +
poplatky a energie
Prít. : 8                   Za : 7                       Proti : 0                      Zdržal sa : 1



Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 06.06.2016:

Komisia RPHSR  prerokovala materiál a odporúča zvýšiť sumu za m2 /rok na 70 €/ m2 /rok .
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 07.06.2016:

Komisia odporúča schváliť predložený návrh predĺženia nájomnej zmluvy spol. WESTEC, 
spol. s.r.o., v priestoroch SŠ Tilgnerova 14 v Bratislave, objekte Fadruszova 10,Bratislava na 
dobu určitú a to od 1.7.2016 do 30.6.2017.

Prít.: 7                  Za : 7                        Proti : 0                       Zdrž. : 0

V   Bratislave, jún 2016
Vypracovala: Mgr. Eva Osrmanová
oddelenie právne a  majetkové


