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     NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES

             schvaľuje
  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o  majetku obcí v  aktuálnom znení žiadateľovi Sociálna  poisťovňa,  Záhradnícka 31, 829 02
Bratislava, IČO: 308 07 484 nájom priestorov o výmere 95,59 m2 - kancelária č. 1.10 (14,98 m2 ),
sklad č. 1.11 (3,73 m2 ),   kancelária č. 1.12 (45,61m2 ), kancelária č. 1.13 (15,65 m2 ), kancelária
č. 1.14 (15,62 m2 ) nachádzajúcich sa na Perneckej ul. v Bratislave, výška nájmu  za kanceláriu
99,58 €/m2 /rok, sklad 66,39 €/ m2 /rok, s  dobou nájmu od  01.04.2016 na dobu neurčitú. 

 
DÔVODOVÁ  SPRÁVA

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves je vlastníkom nebytových priestorov 
v polyfunkčnom dobe na Perneckej 37 a Špieszovej 2 v Bratislave, súpisné číslo 6075 stavba je
zapísaná na liste vlastníctva č. 4040, p.č. 285/21. 
Predmetné nebytové priestory sú od času, kedy nájomca ukončil nájomný vzťah (31.01.2015)
voľné.  Aj  napriek  vyhláseným  obchodným  verejným  súťažiam  o  najvhodnejší  návrh  na
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov sa nepodarilo nebytové priestory prenajať.  

Predmetnú žiadosť predkladáme v súlade s Uznesením č.  165/2004 bod D.  -  všetky
prenájmy tretím osobám v tomto objekte bez ohľadu na veľkosť prenajatej plochy, dĺžku a cenu
nájmu podliehajú schváleniu miestnemu zastupiteľstvu a cena je stanovená v súlade so znením
Uznesenia č. 252/2005 bod A.,   99,58 €/m2  /rok za kancelárie a 66,39 €/m2  /rok za skladové
priestory,  ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves zo dňa 01.01.2016.

Žiadateľ má záujem o prenájom priestorov o výmere 95,59 m2 , konkrétne kancelárie 
č. 1.10 (14,98 m2 ), sklad č. 1.11  ( 3,73  m2 ), kanceláriu č. 1.12 (45,61 m2 ), kancelária č. 1.13
(15,65 m2  ),  kancelária  č.  1.14  (15,62  m2  )  nachádzajúcich sa na Perneckej ul.  v  Bratislave.
(podla situačného plánu).
Momentálne sú predmetné priestory voľné. Schválenie prenájmu by prispelo k účinnému 
a efektívnemu  hospodáreniu s majetkom vo vlastníctve obce v prospech rozvoja obce a jej
občanov. 

Nájomnú zmluvu možno schváliť v súlade s § 9a ods. 9. písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
o  ktorom  rozhodne  miestne  zastupiteľstvo  trojpätinovou  väčšinou  všetkých  poslancov.
Dôvodom schválenia  nájmu  v  súlade  s  citovaným ustanovením  zákona  o  majetku  obcí  je
skutočnosť,  že  sa  zjednoduší  prístup  k  službám poskytovaných  žiadateľom pre  obyvateľov
Karlovej Vsi, ale sa aj zefektívni prepojenie medzi verejnoprávnou inštitúciou a samosprávou.

Bratislava, marec 2016
Vypracovala: Mgr. Eva Osrmanová, oddelenie právne a majetkové    


