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

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

Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Prokofievova 5, Bratislava o dlhodobý
prenájom nebytových priestorov na Majerníkovej 60

Predkladateľ: Spracovateľ:

Mgr. Michal Drotován Mgr. Eva Osrmanová
prednosta oddelenie majetkové a podnikateľských     

činností

Prerokované:

- v komisii RPHSR dňa 10.09.2018
- v komisii  F dňa 13.09.2018
- v komisii ŠMŠ dňa 11.09.2018

miestna rada prerokovala materiál 
a     o d p o r ú č a 
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva
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NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

A.  schvaľuje

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm.  c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v aktuálnom znení  predĺženie nájmu  nebytových priestorov  -  nebytové priestory na
I. podzemnom podlaží o celkovej výmere   346,96 m2  nachádzajúce sa v budove na Majerníkovej 60
v Bratislave  pre žiadateľa Súkromná základná umelecká škola,  Prokofievova 5,  851 01 Bratislava,
IČO:  31802958,   s  nájomným  vo  výške  16,00  €/m2/rok,  s  dobou  prenájmu  od  01.10.2018  do
31.07.2028  za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci odborov Súkromnej
základnej umeleckej školy.

 V cene nájomného 16,00 €/m2  /rok na dobu 10 rokov sú premietnuté investície, ktoré  mestská časť
plánuje v budove zrealizovať. V prípade ak nájomná zmluva nebude podpísaná do 90 dní od prijatia
uznesenia,  mestská  časť  vyhlási  obchodnú  verejnú  súťaž  na  prenájom predmetných  nebytových
priestorov.

Dôvodová správa

Dňa 31.05.2018  požiadala Súkromná základná umelecká škola,  Prokofievova č. 5, 851 01
Bratislava o prenájom nebytových priestorov na dobu 10 rokov. Jedná sa o nebytové priestory, ktoré
momentálne žiadateľ užíva v súlade so znením zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 436/2017.
Predmetné nebytové priestory sa nachádzajú na I. podzemnom podlaží v objekte na Majerníkovej 60
v Bratislave, o celkovej výmere 346,96 m2.

Žiadateľ má v prenájme predmetné nebytové priestory od roku 2012 a využíva ich  za účelom
zabezpečenia  výchovno-vzdelávacieho  procesu  v rámci  odborov  Súkromnej  základnej  umeleckej
školy.   Predmetné nebytové priestory boli pôvodne využívané ako stolárska a kovoobrábacia dielňa
pre žiakov ZŠ a boli v pôvodnom stave. Fotodokumentácia pôvodného stavu je  v prílohe.  Nájomca
investoval finančné prostriedky na úpravu priestorov aby boli užívaniaschopné.

Vzhľadom  na  snahu  zabezpečiť  rovnosť  podmienok  prenájmu  pre  všetkých  nájomcov
v objekte  na  Majerníkovej  60  a vzhľadom na  prejavený  záujem  nájomcu  o dlhodobý  prenájom,
navrhujeme znenie uznesenia tak,  ako bolo schválené Uznesením  č. 412/2018 A a č. 413/2018 A pre
nájomcov Esprit, o. z., Centrum nadania, n. o. 

V cene nájomného sú premietnuté investície, ktoré  mestská časť plánuje v budove zrealizovať. (okná
do konca roku 2018, sociálne zariadenia do konca roku 2019, podlahy do konca roku 2020, strecha
do konca roku 2021). 
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Prehľad výšky nájmu:
Obdobie NZ Nájom v €/m2 /rok
15.01.2012 - 31.07.2017 333 0 36 43 11 14,00 
01.08.2017 – 31.07.2019 436/2017 10,00

Ročné nájomné v súlade so znením zmluvy  č. 436/2017 za nebytové priestory je celkom vo výške
3 469,60  €.  Nájomca  uhrádza  mesačné  splátky  vo  výške  289,13  €  pravidelne  a včas.  Nájomca
uhrádza zálohové platby za energie a služby za celý predmet  nájmu  podľa technického prepočtu
spotreby energií vo výške 373,00 €. 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy možno schváliť v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom
miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Dôvodom schválenia
nájmu  v  súlade  s  citovaným  ustanovením  zákona  o  majetku  obcí  je  skutočnosť,  že  prenájom
nebytových priestorov je určený na výchovno-vzdelávacie účely.

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Súkromnej základnej
umeleckej  školy,  Prokofievova  5,  Bratislava  o  dlhodobý  prenájom  nebytových  priestorov  na
Majerníkovej 60.

Stanoviská  komisií k  materiálu   Žiadosť  Súkromnej  základnej  umeleckej školy,  Prokofievova  5,
Bratislava o dlhodobý prenájom nebytových priestorov na Majerníkovej 60

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

Komisia RPHSR odporúča predložiť žiadosť na rokovanie MiZ a odporúča žiadosti vyhovieť

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie školstva, mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 11.09.2018:

Komisia  ŠMŠ odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť  dlhodobý nájom nebytových priestorov
na  Majerníkovej  60  pre  Súkromnú  základnú  umeleckú  školu,  Prokofievova  5,  Bratislava
v predloženom znení  

Prít.: 6 Za:  6                 Proti: 0                 Zdrž.: 0

Materiál obsahuje:

Žiadosť 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3330364311 + Dodatok č. 1
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 436/2017
Uznesenie č. 412, 413
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Odovzdávací/preberací protokol z 30.12.2011 + fotodokumentácia pôvodného stavu
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