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Návrh uznesenia:


Miestne zastupiteľstvo    

s c h v a ľ  u j e

prenájom časti nebytového priestoru stavby so súpisným číslom 1602 evidovanej na liste vlastníctva číslo 3749 v katastrálnom území Nové Mesto, a to v rozsahu 234,27 m2 podlahovej plochy

; za účelom pokračovania vo vykonávaní vlastnej administratívy a v prevádzkovaní výroby audiovizuálnych programov 
 
; na dobu určitú od 01.12.2015 do 30.11.2020 

; pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION s.r.o., so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507 

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

; za nájomné vo výške:	60,46 €/ m2/ rok

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že spoločnosť má v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 prenajatú časť nebytových priestorov od roku 2008. Účelom prenájmu aj v minulosti bolo a je vykonávanie vlastnej administratívy a výroba audiovizuálnych programov. Prenajímané priestory sú školou nevyužívané a príjem z prenájmu výrazne pomáha financovaniu školy samotnej. 


; za týchto podmienok:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcami v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
	Spoločnosť spolu s nájomným bude škole refundovať aj zálohové platby za energie (voda a kúrenie) a to vo výške 4% z nákladov školy, čo je aj pomer prenajímaného rozsahu podlahovej plochy nebytových priestorov k celkovej podlahovej ploche nebytových priestorov školy.




	s pripomienkami


	bez pripomienok








DȎVODOVÁ SPRÁVA

Počnúc rokom 2008 je časť priestorov objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 v Bratislave prenajímaná spoločnosti TRIGON PRODUCTION s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“). Účel prenájmu je určený k prevádzkovaniu vlastnej administratívnej činnosti a výrobe audiovizuálnych programov. Základná škola s materskou školou má v súčasnej dobe so spoločnosťou uzavreté dve nájomné zmluvy, pričom nájomná zmluva č. 33/2014 zo dňa 20.11.2014 končí dňom 30.11.2015. Nakoľko príjem z prenájmu nebytových priestorov je v súčasnej dobe pre školu dôležitý, máme záujem na pokračovaní nájomného vzťahu.

Za účelom stanovenia presného rozsahu prenajímanej podlahovej plochy spoločnosti, bolo uskutočnené zameranie priestoru vyznačeného v pôdoryse, ktorý predstavuje tú časť prenajímanej plochy, ktorá je predmetom nájomnej zmluvy č. 33/2014. Zameraním bolo zistené, že rozsah prenájmu predstavuje 234,27 m2 (oproti pôvodne zazmluvnenému rozsahu 272,71 m2). Miestnym úradom bolo zabezpečené odborné vyjadrenie k určeniu výšky obvyklého nájmu. Výška nájmu tak bola určená na 60,46 €/m2/ rok.

Keďže prenajímaný rozsah podlahovej plochy predstavuje 4% k celkovej podlahovej ploche školy, škola bude požadovať refundáciu nákladov za energie v rovnakom rozsahu, t. j. vo výške 4% z nákladov školy. Tento spôsob uhrádzania energií je transparentný tak voči škole ako aj voči spoločnosti. Prípadné nedoplatky/preplatky budú v rovnakom pomere prerozdelené pre obe strany.

Keďže v budúcnosti je možné očakávať zvýšenie počtu žiakov, dobu nájmu navrhujeme na 5 rokov.

