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Vec:  Postúpenie práv a povinností z nájomnej zmluvy č. 122/2000
- o d p o v e ď

V súvislosti s Vaším oznámením o postúpení práv a povinností z nájomnej zmluvy č. 122/2000 v znení jej
dodatkov Vám oznamujeme, že postúpenie práv a povinností z nájomnej zmluvy bez súhlasu prenajímateľa, t. j.
bez súhlasu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, nie je účinné.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti ustanovenie § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje zmenu
v subjektoch záväzkového právneho vzťahu. Z platnej právnej úpravy vyplýva, že k účinnému postúpeniu práv
z vyššie uvedenej nájomnej zmluvy je vždy potrebný súhlas veriteľa v tomto prípade prenajímateľa. Na túto právnu
skutočnosti nemá vplyv zmena v osobe vlastníka stavby so súpisným číslom 1068 v katastrálnom území Nové
Mesto a ani zmena v osobe vlastníka pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/171, na ktorom je predmetná stavba
situovaná, všetko evidované na liste vlastníctva číslo 6252.

Keďže k dnešnému dňu nebol mestskou časťou udelený súhlas k postúpeniu práv a povinností z vyššie uvedenej
nájomnej zmluvy, navrhujeme Vám ukončenie záväzkového vzťahu dohodou.

Vo veci užívania pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/218, katastrálne územie Nové Mesto, pánom Ljama
Agim Vám oznamujeme, že bez platnej nájomnej zmluvy dochádza k užívaniu majetku mestskej časti bez
právneho titulu a na strane menovaného dochádza k bezdôvodnému obohacovaniu. Pokiaľ pán Ljama Agim má
záujem o užívanie pozemku registra „C“ KN Parc. č. 12780/218, katastrálne územie Nové Mesto, je potrebné, aby
túto skutočnosť potvrdil sám alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.

Vzhľadom k vyššie uvedenému Vás vyzývame, aby ste v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia tohto listu,
k vyššie uvedenej spisovej značke, zaslali písomné vyjadrenie, či s návrhom k ukončenia nájomnej zmluvy
č. 122/200 v znení jej dodatkov dohodou súhlasíte. V prípade, že v uvedenej lehote Vaše vyjadrenie neobdržíme,
považujeme Nájomnú zmluvu č. 122/2000 v znení jej dodatkov za stále platnú a účinnú.

S pozdravom

           JUDr. Ing. Ľubomír Baník
  prednosta MÚ BA NM
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