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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 na
Majerníkovej 16 v Bratislave č. 101 o výmere 42,14 m2  p. Miroslave Bédiovej, J. Smreka 14,
841 08 Bratislava, čas trvania nájmu od 01.05.2016 do 30.04.2018, s nájomným vo výške 50,00
€/m2 /rok.  

Dôvodová správa 

Mestská  časť  Bratislava-Karlova  Ves  je  vlastníkom  nebytových  priestorov
nachádzajúcich sa na prízemí bytového domu na Majerníkovej ul.  č.  14,16 v Bratislave vo
vchode č. 16 v k.ú. Karlova Ves, súpisné číslo 3008, list vlastníctva č. 2888. 
Predmetný nebytový priestor je  prenajatý od 01.04.2014 do 30.04.2016 a nájomca nebytový
priestor  využíva  na výkon administratívny a ako školiace centrum kozmetickej firmy. 
Prehľad výšky platieb za nájom  a výšky zálohových platieb za energie a služby od začiatku
nájmu: 

Obdobie Nájomné v €/m2/rok  Výmera v  m2 Platby  za  energie
a služby/mesiac v €

01.04.2014 - 30.04.2016 50,00 €/m2 /rok          42,14 70,06 €

Vzhľadom na  skutočnosť,  že   nájomca  neuhrádzal  ani  po  výzvach  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves pravidelne nájomné a zálohové platby za energie a služby, mestská časť
podala  v januári 2016 Návrh na vydanie platobného rozkazu na Okresný súd Bratislava IV.
Platobný rozkaz bol vydaný 17.03.2016, k aktuálnemu dňu ešte nenadobudol právoplatnosť.

S nájomcom bude uzatvorený splátkový kalendár (1/3 vo výške 1 300,00 € úhrada do
31.03.2016, 1/3 vo výške 1 300,00 € úhrada do 30.06.2016, 1/3 vo výške 1 012,00 € úhrada do
30.09.2016)  vo forme notárskej zápisnice, čím sa dlh stane priamo vymáhateľný. Podmienkou
uzatvorenia  novej  nájomnej  zmluvy  ďalej  bude,  že  notárska  zápisnica  bude  obsahovať
ustanovenie o tom, že v prípade omeškania s platbami (dlžnej sumy aj aktuálnymi) bude možné
nebytový priestor vypratať priamo, t.j. notárska zápisnica bude slúžiť ako exekučný titul.
Zabezpečenie  splnenia  záväzkov nájomcu formálne  prebehne  tak,  že po schválení nájmu  v
miestnom zastupiteľstve bude pripravená zmluva,  na  základe ktorej notár  pripraví notársku
zápisnicu o tom, že v prípade neplnenia záväzkov (vrátane splátkového kalendára) bude možné
prenajaté priestory bez ďalšieho vypratať. S nájomcom spíšeme notársku zápisnicu súčasne s
podpisom nájomnej zmluvy. Nie je možné vyhotoviť notársku zápisnicu ešte pred schválením
nájmu, nakoľko táto musí vychádzať z konkrétnej zmluvy. 



Pri  prerokovávaní  predmetného  predĺženia  nájmu  je  potrebné  vziať  do  úvahy
ustanovenie  §  667  občianskeho  zákonníka,  ktoré  hovorí,  že  nájomca  môže  požadovať  po
skončení  nájmu  protihodnotu  toho,  o  čo  sa  zvýšila  hodnota  prenajatej  veci,  čo  je  prípad
predmetného  nebytového  priestoru,  nakoľko  bol  so  súhlasom  mestskej  časti  zásadným
spôsobom rekonštruovaný. 

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 doteraz užíval, do úpravy a
rekonštrukcie priestorov investoval značnú finančnú sumu, preto bola zvolená forma priameho
prenájmu.

Miestna  rada  MČ  Bratislava-Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Predĺženie  nájmu
nebytového  priestoru na  Majerníkovej ul.  č.16 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.  

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 07.04.2016:
Finančná komisia  navrhuje predĺžiť nájom na 2 roky za rovnakých podmienok. Podmienkou
uzatvorenia  nájomnej  zmluvy  bude  uzatvorený  splátkový  kalendár  vo  forme  notárskej
zápisnice, ktorá bude slúžiť ako exekučný titul.
Prít. : 9                   Za : 9                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 04.04.2016:

Komisia RPHSR  navrhuje predĺžiť nájom na 2 roky za rovnakých podmienok. 
Podmienkou  uzatvorenia  nájomnej  zmluvy  bude  uzatvorený  splátkový  kalendár  vo  forme
notárskej zápisnice, ktorá bude slúžiť ako exekučný titul.
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

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


