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Návrh uznesenia

Miestna rada

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

s ch v á l i ť    prenájom

kancelárskych priestorov č. 222 a  č. 223, na 2. poschodí, v administratívnej budove súpisné
číslo 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 15123/11, na Junáckej 1,
v k.ú. Nové Mesto 

; na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.01.2016

pre spoločnosť: Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03
Bratislava, IČO: 46 816 992

;  ako prípad hodný osobitného  zreteľa  podľa  §  9a  ods.  9  písm.  c)  zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z     dôvodu,  že  sa  jedná  o spoločnosť,  v  ktorej  100  % majetkovú  účasť  má  mestská  časť
Bratislava – Nové Mesto (MČ) a ktorej je súčasne MČ zakladateľom.

; za nájomné vo výške:

1 €/rok

; s podmienkou:

a) nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní od schválenia uznesenia
v miestnom  zastupiteľstve;  v prípade,  ak  nájomná  zmluva  nebude  nájomcom
v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť

b)  prenajímateľ  bude  mať  možnosť  výpovede  bez  udania  dôvodu  s trojmesačnou
výpovednou dobou 

- s pripomienkami

- bez pripomienok



DÔVODOVÁ  SPRÁVA

Novomestská parkovacia spoločnosť požiadala o prenájom kancelárskych priestorov č. 222
a č. 223 na 2. poschodí v administratívnej budove súpisné číslo 3216 postavenej na pozemku
parc. č. 15123/11, na Junáckej 1, ktoré má záujem využívať ako kancelárie v rámci výkonu
svojej podnikateľskej činnosti. 

V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov (ďalej  len zákon o majetku  obcí)  ak tento  alebo osobitný predpis neustanovuje
inak,  ustanovenia  odsekov  1  až  3  a  5  až  7  je  obec  povinná  primerane  použiť  aj  pri
prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase
a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu
alebo porovnateľné veci okrem nájmov majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom
osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený.

Osobitný  zreteľ  je  v tomto  prípade  daný  tým,  že  sa  jedná  o spoločnosť,  v ktorej  100  %
majetkovú účasť má mestská časť Bratislava – Nové Mesto (MČ), pričom MČ je súčasne
zakladateľom spoločnosti.  V zmysle  predmetu činnosti  a základných úloh táto spoločnosť
v súčasnosti  realizuje  dohľad nad procesom značenia  parkovacích  plôch v mestskej  časti
Bratislava  – Nové Mesto podľa príslušných noriem a projektov.  Podieľa sa aj  na agende
súvisiacej  so  schvaľovaním  nových  projektov  na  úrovni  hlavného  mesta  a  pripravuje
koncepčné  návrhy  v  rámci  nového  parkovacieho  systému  v  mestskej  časti.  V  blízkej
budúcnosti,  po  schválení  parkovacej  politiky  mestskej  časti,  bude  jej  hlavnou  úlohou
sfunkčniť  a  následne  prevádzkovať  nový  parkovací  systém,  ako  aj  zabezpečovať  výber,
evidenciu a kontrolu úhrad príslušných poplatkov. Výnosy z poplatkov za parkovanie, ktoré
v blízkej budúcnosti prinesie činnosť Novomestskej parkovacej spoločnosti, budú príjmami
mestskej časti ako jej jediného vlastníka a budú určené na investície do stavu komunikácií,
budovanie nových parkovacích plôch, zimnú údržbu atď. 


