
Informácia k nájomnej zmluve s MIRAN DUO s.r.o.

Nájomnou zmluvou č. 014 0 33 60 98 zo dňa 12.2.1998 Hl. m. SR Bratislava
aMestská čast' Bratislava - Karlova Ves ako prenajímater prenechal nájomcovi
MIRAN - DUO s.r.o. do dočasného odplatného užívania rozostavaný stavebný objekt -
prevádzkové priestory objektu č. 269, nachádzajúce sa na časti parc. č. 1669/539,
-1669/476 a 1669/485- vcelkovej výmere 1338,08 m2, ktorá tvorí-podlahovú plochu
parkovísk v tejto podzemnej garáži. Vnútorné komunik?ácie sa nachádzajú na časti parc. č.
-1669/539 a 1669/529 v cellíovej výmere 361,97 m"= ktoré tvoria podlahovú -plochu
vnútorných komunikácií.

Učel aspósob užívania predmetu nájmu : vybudovanie garážových aparkovacích
státí, ktoré budú slúžit' na vykonávanie podnikatel'skej činnosti.

Doba nájmu : nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú a to 20 rokov odo dňa
podpísania nájomnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami, t.j. do 10.2.2018.

Prenájom rozostavaného stavebného objektu č. 269 - prevádzkové priestory bol
schválený v MiZ uznesením č. 418 zo dňa 24.6. 1997.

Nájomné za užívanie podlahovej plochy parkovísk motorových vozidiel v celkovej
vymere 1338,08 m bolo stanovene dohodou zmluvnych stran, povodne?vo vyske 6,64EUR/m2/rok, ktorá suma bola od 1 ."7. 1999 upravená na-sumu 7,63-EUR]m2/rok.

Nájomné za užívanie podlahovej plochy- vnútorných komunikácií' v celkovej výmere
361,97 m? bolo stanovené dohodou-zmluvných strán 'vo výške 0,16 EUR/m"/rok.-

Nájomca MIRAN - Duo s.r.o. opakovane reklamoval u prenajímatel'a MČ BA - KV
vady predmetu nájmu (značné zatekanie priamo do elektroinštalácie) a súčasne požadoval

iiájmu. Koprave vád na predmete nájmu nedošlo anaopakpriznanie zl'avy z ceny
odMCnájomca obdržal od MČ BA - KV písomnú výpoved' z nájmu zo dňa 3.12.2008, s tým, že

nájomný vzt'ah končí od 1.4.2009.
Následne dňa 11 .2.2009 podal MIRAN - DUO s.r.o. na Okresný súd BAIV. žalobu

o zdržanie sa konania smerujúceho k vyprataniu nájomcu z predmetu nájmu, určenie, že
právny vzt'ah nájmu trvá a návrh na vydanie predbežného konania . V súdnom konaní
zastupovala náj-omcu advokátska kancelária Šiška & Partners, zastúpená Mgr.
Ladislavom Polomom . MČ BA - KV zastupoval advokát Mgr. Ján Polák.

Predmetný spor nakoniec skončil uzavretím Dohody oúprave práv apovinností
z nájomnej zmluvy zo dňa 12.2.1998 a z výpovede zo dňa 3.12.2008, č. 144 0 90 40 09
zo dňa 28.12.2009 medzi MIRAN - DUO-s.r.o. a MČ BA - KV, ktorú prikladám na
ozrejmenie k predmetnej informácii.

V Bratislave, dňa 15.3.2016

." Ing. Janka Mahd'áková
vedúca odd. právneho a majetkového

Vypracovala: JUDr. Darina Gullar, pracovníčka odd .práv. - majetkového
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