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NÁV  RH   UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES

                                      schvaľuje

úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B v súlade s ustanovením §
9a ods.9 písm.  c/zákona   SNR č.  138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.
135 0 33 60 06 zo dňa 29.9.2006 a jej dodatku č. 1 zo dňa 04.03.2015 nájomcovi CREATIV LINE
s. r .o., týkajúcich sa ustanovení Čl. III a Čl. V. Zmluvy nasledovne:

Čl. III. Výška a splatnosť nájomného
bod 1. sa ruší a nahrádza sa novým znením :

1. Nájomné za dočasné užívanie nebytových priestorov o celkovej ploche 384 m2 je vo výške
4,50  EUR/m2/mesiac  (  v určenej  výške  nájomného  je  zohľadnená  aj  inflácia),  čo  činí  za
výmeru 384 m2 sumu vo výške 1 728,00 EUR, štvrťročne vo výške 5 184,00 EUR a za rok
20 736,00 EUR, bez ceny energií.
Nájomca uhradí ročné nájomné v štyroch splátkach vopred vo výške po 5 184,00 EUR a to
k 15.1.,  k 15.4.,  k 15.7.  a k 15.10  príslušného  kalendárneho  roka,  priamo  na  účet
prenajímateľa  s uvedením  VS,  bez  predchádzajúcej  výzvy  na  úhradu  zo  strany
prenajímateľa.  

body 2., 3., 4. a 5 sa rušia v celom rozsahu.

Čl. V. Práva a povinnosti zmluvných strán
body 4. a 6. sa rušia a nahrádzajú sa novým znením : 

4.   Nájomca znáša v plnom rozsahu náklady na bežnú údržbu, rekonštrukciu prenajatého objektu,
následné opravy a úpravy počas celej doby nájmu bez nároku na ich úhradu. K stavebným
úpravám väčšieho rozsahu, vyžadujúcim si stavebné povolenie,  si prenajímateľ vyhradzuje
právo písomného vyjadrenia po obdržaní projektu. Po skončení nájmu má nájomca právo na
úhradu nákladov spojených so zhodnotením predmetu nájmu (po odpočítaní amortizácie) iba
v prípade,  ak  sa  prenajímateľ  k ich  úhrade  písomne  zaviazal  pri  schvaľovaní  nájomcom
predloženého projektu.

6.     Náklady  na  energie  spojené  s užívaním nebytového  priestoru  a odvoz  odpadu  uhrádza
nájomca priamo ich dodávateľom na základe s nimi uzatvorených dodávateľských zmlúv.

       Nájomca je  povinný na vlastné náklady udržiavať v čistote a poriadku prístupové cesty,
chodníky  a okolie  prenajatých  priestorov  v zmysle  VZN  č.  2/2011  zo  dňa  01.10.2011
o udržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

       
Ostatné body tohto Čl. Zmluvy zostávajú nezmenené. 



        
     

DÔVODOVÁ   SPRÁVA

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves uzatvorila  s nájomcom CREATIV LINE s.  r.  o.
Zmluvu o nájme nebytového  priestoru na Segnerovej ulici 1/B za účelom jeho využívania na
vykonávanie  podnikateľskej  činnosti:  prevádzku tlačiarne  (  tichá  tlačiareň),  reklamnú  činnosť
a grafické štúdio. Prenajatý nebytový priestor o celkovej podlahovej ploche 384 m2 sa nachádza
v stavebnom objekte súp. č.  6072, postavenom na pozemku registra C-KN parc.  č.668/8,  k.  ú.
Karlova Ves, pozostáva:

- prednej miestnosti vrátane sociálneho zariadenia o celkovej výmere 75 m2,
- zadnej miestnosti vrátene sociálneho zariadenia o celkovej výmere 249 m2,
- miestnosti nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch o celkovej výmere 60 m2.  

Nájom bol uzatvorený na dobu určitú od 1.10.2006 do 30.09.2026 s celkovou výškou nájomného
12746,48  EUR/celý predmet  nájmu/rok,  ktorú nájomca  uhrádza  štvrťročne  vo výške po
3 186,62 EUR, vždy k 15.1., 15.4., 15.7. a 15.10. príslušného kalendárneho roka, priamo na
účet prenajímateľa. 
Vzhľadom k tomu, že predmetnú Zmluvu je potrebné z viacerých dôvodov prehodnotiť, nakoľko
pôvodne dohodnuté podmienky Zmluvy nezodpovedajú  súčasným podmienkam,  mestská  časť
oslovila nasledovné realitné kancelárie za účelom určenia výšky obvyklého nájomného v mieste
predmetu nájmu:

1. BRATISLAVSKÉ CENTRUM REALÍT s.  r.  o.  určilo  cenu  obvyklého  nájomného  v mieste
a v čase daného nájmu na sumu 3,00 EUR/m2/ mesiac, prípadne 3,50EUR/m2/mesiac, bez DPH
a bez ceny energií.

2. Realitná  kancelária  RE/MAX  Elite  určila  cenu  obvyklého  nájomného  na  sumu  cca  6,00
EUR/m2/mesiac.

Po zpriemerovaní určených cien obvyklého nájomného navrhujeme výšku nájomného 4,50
EUR/m2/mesiac,  čo činí  za výmeru 384 m2 sumu 1 728,00 EUR, za jeden štvrťrok sumu
5 184,00 EUR a za celý rok sumu vo výške 20 736,00 EUR/rok, bez ceny energií. 

V     tomto  znení  navrhujeme upraviť  Čl.  III.  Výška a     splatnosť nájomného,  ako  aj  Čl.  V.
Práva a     povinnosti zmluvných strán.

V navrhovanej úprave výšky nájomného je zohľadnená aj inflácia, o výšku ktorej nebolo nájomné
počas doterajšieho trvania nájomnej zmluvy upravované.  

Na osobnom jednaní konanom dňa 10.10.2017 za účasti štatutára mestskej časti a príslušných
pracovníkov  miestneho  úradu  s nájomcom bol  nájomca  vyzvaný  na  doloženie  nasledovných
dokladov:



- dokladu, ktorým informoval prenajímateľa o zmene názvu nájomcu,

- dokladu, ktorým v minulosti žiadal o súhlas so zriadením sídla pre dve spoločnosti

-  akéhokoľvek dokladu, ktorým sa snažil kontaktovať prenajímateľa vo veci investovania
do budovy, vo veci opráv, odstránenia bočnej prístavby.    

Zo strany nájomcu požadované doklady neboli prenajímateľovi predložené.

O Návrhu na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B  z dôvodu
hodného  osobitného  zreteľa  miestne  zastupiteľstvo  rozhoduje  trojpätinovou  väčšinou  hlasov
všetkých poslancov.
Zámer mestskej časti upraviť podmienky nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B bol
zverejnený na webovej stránke a zároveň na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Karlova
Ves dňa 29.11.2017.

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej  (F)  zo dňa 30.11.2017 :
Finančná komisia berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva

Prít.: 9                            Za: 9                    Proti: 0                 Zdržal sa : 0
Stanovisko  komisie  regionálnej  politiky,  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja

(RPHSR) zo dňa 27.11.2017:
Komisia RPHSR odporúča schváliť predložený Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového
priestoru na Segnerovej ulici 1/B
Za: 4 Proti: 0                           Zdržal sa : 1

Miestna  rada  MČ  Bratislava-Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Návrh  na  úpravu
podmienok  nájmu  nebytového  priestoru  na  Segnerovej  1/B a odporúča  materiál  predložiť  na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Hlasovanie – prítomní : 5               za: 5           proti: 0             zdržal sa: 0 

  
  

V Bratislave, dňa :  11.12.2017


