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N á v r h     u z n e s e n i a

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

s ch v a ľ u j e

prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 363 m2,
v k.ú. Nové Mesto, evidovaného na LV č. 2382

; na dobu neurčitú

; v prospech nájomcu – Bytové družstvo Bratislava III, so sídlom Kominárska 6, Bratislava, IČO:
00 169 633

; 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

- na predmetnom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2 je postavená stavba so súpisným
číslom 10938 vo vlastníctve nájomcu

; za nájomné vo výške:

6610,23 EUR/rok

; za nasledovných podmienok:

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 20 dní odo dňa schválenia uznesenia v
miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude v uvedenej lehote nájomcom
podpísaná, uznesenie stráca platnosť

- nájomca sa v nájomnej zmluve zaviaže, že uhradí za obdobie od 01.07.2020 do účinnosti
nájomnej zmluvy odplatu za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného schváleného
týmto uznesením

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

- s pripomienkami

- bez pripomienok
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D ô v o d o v á   s p r á v a

Bytové družstvo Bratislava III (ďalej len „nájomca “) má s mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
(ďalej len „MČ“) uzatvorenú Nájomnú zmluvu č. 170/01 (ďalej len „NZ“) na prenájom pozemku
registra „C“ KN parc. č. 11518/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 363 m2, na ktorom je
postavená stavba – obchod – so súpisným číslom 10938, ktorá je vo vlastníctve nájomcu.

NZ je uzatvorená na dobu určitú do 30.06.2020. Výška nájomného podľa aktuálne platnej NZ je
1825,67 EUR/rok.
Nájomca požiadal dňa 16.03.2020 o predĺženie doby nájmu.

Za účelom stanovenia aktuálnej výšky nájomného bol vyhotovený Znalecký posudok č. 204/2020 zo
dňa 18.05.2020 znalcom Ing. Marcelom Šmotlákom. Týmto znaleckým posudkom bolo stanovené
nájomné za pozemok vo výške 18,21 EUR/m2, t.j. spolu za celý pozemok vo výške 6610,23 EUR.

Na základe požiadavky miestnej rady sme porovnali výšku nájomného určenú znaleckým posudkom
s inými nájmami pozemkov pod stavbami v rámci k.ú. Nové Mesto (výšku nájomného nie je možné
porovnať s ponukami napr. realitných kancelárií, keďže pozemky zastavané cudzou stavbou sa na
prenájom neponúkajú).
Prílohou č. 06 tohto materiálu je informácia o výške nájomného z porovnateľných nájomných zmlúv.

Nájomca v žiadosti neuviedol požadovanú dobu predĺženia nájmu, ale na základe následnej
telefonickej dohody s nájomcom predkladáme návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na dobu
neurčitú aj vzhľadom na to, že na pozemku je trvalo umiestnená stavba.

Podľa § 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 tak ako je uvedené v návrhu uznesenia tohto materiálu.


	C:\Users\kozakova.MUBNM\Documents\kozáková\MZ\Bytové družstvo\materiál MZ - bytové družstvo.doc

