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Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/354, ktorý vznikol na
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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

schvaľuje

prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/354, ostatné plochy, o výmere 77 m2, ktorý vznikol
na základe geometrického plánu č. 003-GP/2019, úradne overeného pod č. G1-2344/2019, oddelením
od pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/208, ostatné plochy, o výmere 3573 m2, v k.ú. Nové
Mesto, evidovaného na LV č. 2382,

; za účelom zriadenia a užívania 5 parkovacích miest k stavbe nájomcu

; na dobu určitú 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy

pre spoločnosť East fund s.r.o., so sídlom Vajanského nábrežie 5, Bratislava, IČO: 44 077 432

; 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:

- nájomca je vlastníkom stavieb so súpisným číslom 3214 a 3215 na pozemkoch registra „C“ KN parc.
č. 11900/5 a 11900/3 v bezprostrednej blízkosti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/354,
v ktorých plánuje zriadiť prevádzku Fitness, wellness a yoga studia, pričom na zmenu účelu užívania
stavby na uvedený účel, t.j. na prevádzku služieb, je potrebné preukázať právny vzťah k pozemku, na
ktorom je možné zriadiť parkovacie miesta k tejto prevádzke; predmetné parkovacie miesta budú
slúžiť pre zamestnancov a návštevníkov prevádzky, pričom po zániku právneho vzťahu k pozemku
nájomca tieto parkovacie miesta odovzdá do majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

; za nájomné vo výške:

2500 EUR/rok

; za podmienky:

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v
miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom  v uvedenej lehote
podpísaná, uznesenie stráca platnosť

- v prípade, že nájomca nezmení účel užívania stavby na prevádzku služieb - Fitness, wellness
a yoga studia a nevybuduje parkovacie miesta, z dôvodov na strane nájomcu, v lehote
najneskôr do 31.12.2021 bude prenajímateľ oprávnený nájomnú zmluvu vypovedať
v trojmesačnej výpovednej lehote

- nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu výlučne nájomcovi priestorov
v stavbe súp. č. 3214 a 31215 a len s písomným súhlasom prenajímateľa udeleným starostom
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

-  nájomca sa zaväzuje najneskôr v lehote 30 dní od zániku právneho vzťahu k pozemku
odovzdať vybudované parkovacie státia, v stave spôsobilom na užívanie, do majetku mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto; v prípade, že parkovacie státia v uvedenej lehote neodovzdá,
vznikne prenajímateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2500 EUR, a to opakovane, za
každých ďalších 30 dní, až do odovzdania parkovacích miest do majetku mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
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a)  bez pripomienok
b)  s pripomienkami
D ô v o d o v á   s p r á v a

Spoločnosť East fund s.r.o. (ďalej len „žiadateľ“) požiadala o prenájom časti pozemku registra „C“
KN parc. č. 11903/208, ostatné plochy, v k.ú. Nové Mesto, pričom na zameranie časti pozemku,
o ktorú má záujem predložila GP č. 003-GP/2019 na oddelenie pozemku registra „C“ KN  parc. č.
11903/354, o výmere 77 m2,ostatné plochy.

Zámerom žiadateľa je prenajať si predmetný novovytvorený pozemok parc. č. 11903/354 za účelom
vybudovania 5 parkovacích státí (4 štandardné + 1 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu)
k stavbám so súp. č. 3214 a 3215, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a v ktorých žiadateľ plánuje
vybudovať prevádzku Fitness, wellness a yoga studia, t.j. prevádzku služieb. Na tento zámer potrebuje
žiadateľ rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby, na ktorého vydanie musí preukázať dostatočný
počet parkovacích miest podľa príslušnej technickej normy (STN 73 6110/Z2), v tomto prípade je to 5
parkovacích miest. Parkovacie miesta budú sčasti umiestnené na existujúcom asfaltovom povrchu
a sčasti na trávnatej ploche, ktorá bude nahradená zatrávňovacou drenážnou dlažbou so vsakovaním
dažďovej vody do terénu. Bez preukázania možnosti vytvoriť tieto parkovacie miesta, nebude možné
zmeniť účel užívania stavby a žiadateľ nebude môcť predmetnú prevádzku zriadiť.

Žiadateľ zmenou využitia predmetných stavieb plánuje využiť potenciál daného územia a zatraktívniť
ho ponukou nových služieb. Navrhovaná funkcia je v súlade s územným plánom, žiadateľ má aj
kladné stanovisko k investičnej činnosti od MČ z roku 2019, v ktorom bolo tiež ako podmienka
ďalšieho konania na stavebnom úrade uvedené, že je potrebné doložiť nájomnú zmluvu na parkovacie
miesta v rámci pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/208.

Vzhľadom na to, že účelom prenájmu je možnosť zriadenia a užívania uvedenej prevádzky, tak, ak
žiadateľ nezriadi túto prevádzku a nevybuduje parkovacie miesta v lehote do 31.12 2021 z dôvodov na
jeho strane, tak bude MČ oprávnená nájom vypovedať v trojmesačnej výpovednej lehote.
Súčasne po ukončení nájmu bude žiadateľ povinný predmetné parkovacie miesta v stave spôsobilom
na užívanie odovzdať do majetku MČ.

Žiadateľ požiadal aj o možnosť podnájmu predmetného pozemku, ktorý bude obmedzený len na
nájomcov priestorov v danej prevádzke, pričom za účelom kontroly by podnájom podliehal súhlasu
starostu MČ.

Na určenie výšky nájomného za pozemok bol vypracovaný znalecký posudok č. 26/2020 zo dňa
25.02.2020, v ktorom bola všeobecná hodnota nájmu stanovená na 940 EUR/rok. Na základe dohody
so žiadateľom je navrhovaná výška nájomného 2500 EUR/rok.

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 tak ako je uvedený v návrhu uznesenia tohto materiálu.


	C:\Users\kozakova.MUBNM\Documents\kozáková\MZ\23.09.2020\east fund\materiál MZ - east fund.doc

