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NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

 schvaľuje

priamy prenájom  nebytových priestorov  pre nájomcu Pavol Radič – SOUNDTECH S & T.C.,
Jadranská  64,  841  01  Bratislava,  IČO:  34858172  -  garáž   s podlahovou  plochou  12,00  m2

nachádzajúcu  sa  v rade  garáží  na  Novackého  ul.   v Bratislave  s nájomným  vo  výške  25,30
€/m2/rok,  s dobou prenájmu od 01.05.2018 do 30.04.2021 na skladovanie vecí nájomcu,  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

Dôvodová správa

Pavol  Radič  –  SOUNDTECH S  & T.C.   má  nebytový  priestor  –  garáž  s podlahovou
plochou 12,00 m2   nachádzajúcu sa  v rade garáží na Novackého ul.  v Bratislave prenajatý od roku
2011.  Predmetný  nebytový  priestor  nájomca  využíva   na  skladovanie  vecí.  Dňa  06.03.2018
požiadal nájomca písomne  o predĺženie nájmu nebytového priestoru. 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves uzavrela s nájomcom Pavol Radič – SOUNDTECH S
& T.C.  dňa 24.05.2011   Zmluvu  o nájme  nebytových  priestorov č.  0470324311. Čas trvania
nájomného  vzťahu  bol  dohodnutý do  30.04.2014.  Pred  uplynutím  času  nájmu  bola  vypísaná
mestskou časťou Obchodná  verejná  súťaž  o najvhodnejší  návrh na uzavretie  nájomnej  zmluvy
k predmetnému  nebytovému  priestoru.  Žiadateľ  podal najvhodnejší  návrh  na  uzavretie  zmluvy
o nájme,  výška  nájomného  sa  navýšila  z 23,70  €  na  25,30 €.  Dňa  05.05.2014  bola  podpísaná
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 0320314114 na dobu od 01.05.2014 do 30.04.2018.    

Predmetom  nájmu  je  nebytový  priestor  –  garáž  ktorá  sa  nachádza  v rade  garáží  na
Novackého ulici, súpisné číslo 6259, na parcele č. 1329 v Bratislave. Podlahová plocha predmetnej
garáže je  12,00 m2  . Vzhľadom na podlahovú plochu je  účel nájmu,  ako aj konkrétne využitie
priestoru určený ako sklad vecí nájomcu.



Prehľad výšky nájmu:
Obdobie NZ Nájom v €/m2/rok
01.05.2011 – 30.04.2014 0470324311 23,70  
01.05.2014 – 30.04.2018 0320314114 25,30 

Ročné  nájomné  je  celkom 303,60  €,  splatné  je  štvrťročne  v sume  75,90  €.   Nájomca
uhrádza svoje záväzky riadne a včas.  

Prenájom predmetného  nebytového priestoru je  navrhovaný formou priameho  prenájmu,
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. 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 od roku 2011.

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť Pavla Radiča –
SOUNDTECH S & T.C. o predĺženie nájmu nebytových priestorov – garáž na Novackého ul. a
odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.  

Stanoviská komisií k materiálu  Žiadosť Pavla  Radiča – SOUNDTECH S & T.C. o  predĺženie
nájmu nebytových priestorov – garáž na Novackého ul.

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 05.04.2018:
Komisia nebola uznášania schopná.

Stanovisko komisie regionálnej  politiky,  hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 09.04.2018:

Komisia RPHSR dňa 09.04.2018 neprerokovala žiadny bod programu z dôvodu, že komisia nebola
uznášaniaschopná.


