
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
/ 7. volebné obdobie /

Materiál na 36. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva  MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 25.09.2018

Žiadosť
spoločnosti  ALL 4 CAR, s. r . o.  o zníženie plochy a výšky mesačného nájmu

a odpočítanie nákladov za nariadenú prestavbu

Predkladateľ:  Spracovateľ:
Mgr. Michal Drotován JUDr. DarinaGullar
prednosta Ing. Janka Mahďáková

oddelenie majetkové a podnikateľských 
činností

Prerokované:

- v miestnej rade 18.09.2018 miestna rada prerokovala návrh
a odporúča materiál
predložiť do miestneho zastupiteľstva

- v komisii RPHSR 10.09.2018
- v komisii F 13.09.2018

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
- Dôvodovú správu k materiálu
- Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR
- Nájomnú zmluvu
- Doklady o vynaložení fin. prostriedkov
- Ohláška a späťvzatie ohlášky stavebných prác

 



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES

1.

Alternatíva /A schvaľuje

zníženie celkovej prenajatej plochy o 67 m2, t. j.  pôvodne prenajatá plocha vo výmere 370 m2

sa upravuje  na celkovú výmeru 303 m2, čím sa následne upravuje výška ročného nájomného
z pôvodnej  sumy  6 179,00  EUR  na  sumu  vo  výške  5 060,  10  EUR/rok  a na  sumu
421,68 EUR/mesiac, v súlade s ustanovením čl. II. bodu 2, čl. IV. bodom1. a čl. V. bodom 9.
nájomnej zmluvy č. 705/2016 uzavretej medzi Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves ako
prenajímateľom a ALL 4 CAR, s. r. o. ako nájomcom, dňa 29.12.2016.

Alternatíva/B                                             neschvaľuje

zníženie celkovej prenajatej plochy o 67 m2, t. j.  pôvodne prenajatá plocha vo výmere 370 m2
sa upravuje  na celkovú výmeru 303 m2, čím sa následne upravuje výška ročného nájomného
z pôvodnej  sumy  6 179,00  EUR  na  sumu  vo  výške  5 060,  10  EUR/rok   a na  sumu
421,68 EUR/mesiac, v súlade s ustanovením čl. II. bodu 2, čl. IV. bodom1. a čl. V. bodom 9.
nájomnej zmluvy č. 705/2016 uzavretej medzi Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves ako
prenajímateľom a ALL 4 CAR, s. r. o. ako nájomcom, dňa 29.12.2016.

2.

Alternatíva /A                                             schvaľuje

vrátenie  vynaložených  finančných  nákladov na  prestavbu  predmetu  nájmu  v súlade
s ustanovením č. V. bodom 9. predmetnej nájomnej zmluvy v celkovej výške 5 776,90 EUR  na
účet žiadateľa, prípadne odpočítanie týchto nákladov z mesačných platieb za prenajatý priestor,
čo  by po  prepočítaní  mesačných  splátok  predstavovalo  oslobodenie  od  mesačných  splátok
nájomného (pri splátkach vo výške 421,68 EUR)  na obdobie 13 mesiacov od 01.04.2018
s prevyšujúcim zostatkom 295,06 EUR.

Alternatíva /B neschvaľuje

vrátenie  vynaložených  finančných  nákladov na  prestavbu  predmetu  nájmu  v súlade
s ustanovením č. V. bodom 9. predmetnej nájomnej zmluvy v celkovej výške 5 776,90 EUR  na
účet žiadateľa, prípadne odpočítanie týchto nákladov z mesačných platieb za prenajatý priestor,
čo  by po  prepočítaní  mesačných  splátok  predstavovalo  oslobodenie  od  mesačných  splátok
nájomného (pri splátkach vo výške 421,68 EUR)  na obdobie 13   mesiacov od 01.04.2018
s prevyšujúcim zostatkom 295,06 EUR.



DÔVODOVÁ   SPRÁVA

Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 259/2016 zo dňa
13.12.2016 bol schválený nájom nebytového priestoru v k. ú. Karlova Ves vo výmere 370 m2

nachádzajúci  sa  v stavebnom objekte  č.  268  postavenom na  parc.  č.  1669/562  a časti  parc.
č. 1669/561 na Majerníkovej ulici v Bratislave nájomcovi ALL 4 CAR, s. r .o.  na dobu určitú od
01.01.2017 do 30.06.2019 s výškou nájomného v sume 16,70 EUR/m2/rok ( ročný nájom vo
výške 6 179,00 EUR/rok a mesačný nájom v sume 514,92 EUR/mesiac).

Uznesenie č. 259/ 2016: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  na pozmeňujúci
návrh poslankyne Zemanovej schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí prenájom nebytového priestoru v k.ú. Karlova Ves vo výmere 370 m2 nachádzajúceho
sa  v  stavebnom  objekte  č.  268  postavenom  na  parc.  č. 1669/562  a  časti  parc.  č.  1669/561  na
Majerníkovej ulici v Bratislave na dobu určitú od 01.01.2017 do 30.06.2019 spoločnosti ALL 4 CAR,
s.r.o.,  IČO: 44 010 621,  sídlo:  Hlaváčiková 27,  841 05  Bratislava  za  účelom  prevádzkovania  ručnej
autoumyvárne,  pneuservisu,  kancelárie  a skladových  priestorov.  Výška  nájomného  predstavuje  sumu
16,70 eur / m2 / rok.

Osobitnou podmienkou nájmu je, že nájomca je povinný v termíne do 30.06.2017 obnoviť prejazd do
nebytového priestoru vo výmere 703 m2, ktorý susedí s predmetom nájmu. Počas dňa je nájomca
oprávnený využívať tento nebytový priestor za účelom parkovania áut zákazníkov a v čase od 18:00 do
7:00 musí byť spolu s prejazdom k dispozícii  mestskej  časti.  Náklady na obnovenie prejazdu budú po
dohode s prenajímateľom započítané voči nájomnému.

V zmysle  vyššie uvedeného uznesenia a zároveň ustanovenia  č.  V. bodu 9.  nájomnej zmluvy
osobitnou podmienkou nájmu bolo, že nájomca bol povinný v termíne do 30.06.2017 obnoviť
prejazd do nebytového priestoru vo výmere 703 m2,  ktorý susedí s predmetnou nájmu, ktorú
podmienku nájomnej zmluvy v určenom termíne aj splnil. 
V súvislosti s týmito nariadenými stavebnými úpravami na predmete nájmu, nájomca listom zo
dňa  07.02.2018  požiadal  prenajímateľa  o zníženie  plochy  nájmu  o 67  m2, t.  j.  z pôvodne
prenajatej výmery 370 m2 ide o úpravu predmetu nájmu na výmeru 303 m2 a tým aj o zníženie
výšky  mesačného  nájmu  z pôvodných  514,92  EUR/  mesiac  na  sumu  vo  výške
421,68 EUR/mesiac. 

Uvedeným listom nájomca zároveň požiadal o vrátenie ním vynaložených finančných nákladov
za  nariadenú  prestavbu  v celkovej  výške  5 776,90  EUR  na  účet,  čo  dokladuje  priloženými
pokladničnými blokmi,  prípadne požiadal o odpočítanie  týchto nákladov z mesačných platieb
nájomného, čo by po prepočítaní predstavovalo oslobodenie od mesačných splátok nájomného
na obdobie 13 mesiacov od 01.04.2018 s prevyšujúcim zostatkom 295,06 EUR.    
Na základe odporúčania,  ktoré vyplynulo  z rokovania  miestnej rady boli  predložené účtovné
doklady posúdené odbornými pracovníčkami oddelenia investičného a oddelenia správy budov
(Ing.  Kodhajová  a Ing.  Ďuricová).  Z odborného  posúdenia  vplynulo  stanovisko,  že  náklady,
o ktorých refakturáciu,  žiadateľ požiadal sú objektívne a opodstatnené  a súvisia s predmetom
úpravy  priestorov  zadefinovanou  v uznesení.  Za  neoprávnené  náklady  je  možné  považovať
nákup 2 nástrojov – „pílka ocaska GSA“ v hodnote 149,00 Eur a „kladivo D25133K(búracie)“
v hodnote 250,- Eur.  Dôvodom je,  že sa jedná o zariadenia trvalého charakteru a je  možnosť
opakovaného  použitia  týchto  zariadení  na  práce  podobného  typu.  Tieto  nástroje  žiadateľ
v prípade preplatenia daruje mestskej časti. 
Súčasťou požiadavky na refakturáciu je aj náklad za prácu 2 pracovníkov v hodnote 1211,- Eur,
čo predstavuje prácu 2 pracovníkov po dobu 20 dní. Túto sumu vyhodnotili odborné pracovníčky
za objektívnu.



Informácia  o prebratí reálneho stavu po vykonaní úprav bude doplnená priamo na rokovanie
MiZ.
Priamo do dôvodovej správy boli doplnené informácie, ktoré požadovala komisia PHSR rovnako
boli doplnené požaované prílohy.

Materiál bol z aprílového rokovania miestneho zastupiteľstva stiahnutý.

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 13.09.2018:

Finančná komisia :
a) odporúča schváliť zníženie celkovej prenajatej plochy o 67 m²

Prít. : 8                 Za : 6                      Proti : 0                   Zdržal sa : 2

b) odporúča vrátenie vynaložených finančných nákladov na prestavbu
Prít. : 8                  Za : 5                     Proti : 0                      Zdržal sa : 3

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 10.09.2018:

Komisia RPHSR prerokovala materiál a odporúča
a) doplniť materiál o vyjadrenie stavebného úradu k žiadosti k ohláseniu stavebných úprav
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 1

b) doložiť preberací protokol obhliadky reálneho stavu po vykonaní úprav, ak neexistuje takýto
protokol zabezpečiť vykonanie obhliadky a vyhotovenie protokolu
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0
-

c)  doplniť  materiál  o informáciu  ktorým  pracovníkom  úradu  bola  vykonaná  kontrola
pokladničných blokov, v akom termíne a v akom rozsahu
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

d) doplniť materiál o vysvetlenie dôvodov o  neoprávnených nákladoch uvedených v dôvodovej
správe („Za neoprávnené náklady je možné považovať nákup 2 nástrojov – „pílka ocaska GSA“
v hodnote 149,00 Eur a „kladivo D25133 (búracie)“ v hodnote 250,00 Eur.“)
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

e)  doplniť  materiál  o sumár  výdavkov  v tabuľkovej  forme  s účelom  použitia  finančných
prostriedkov a so zdôvodnením ich použitia
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

V Bratislave, dňa 18.09.2018


