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Návrh uznesenia 
 

 
Miestna rada 
 
                                                                 odporúča 
 
miestnemu zastupiteľstvu   
schváliť  
uplatnenie zľavy z  nájomného za užívanie nebytového priestoru-garáže  č. 1, s podlahovou 
plochou 17,94 m2, nachádzajúcej sa v suteréne stavby súp. č. 1174, bytového domu  Bagarova 
č. 1-3 v Bratislave, vedenej na LV č. 2187, k. ú. Dúbravka, nájomcovi Jozefovi Komornému, 
bytom v Bratislave, a to vo výške  50% z pôvodného nájomného 
717,60 eura/rok na 358,80 eura/rok, t. j.  29,90 eura/mesiac, z dôvodu ZŤP nájomcu 
a súčasne dlhodobého a pretrvávajúceho užívania nebytového priestoru-garáže, pre účely 
garážovania svojho motorového vozidla. 
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Dôvodová správa 
 

Skutkový stav 
 

Dňa 29.06.2017 bola doručená našej mestskej časti žiadosť o zníženie nájomného za garáž 
č. 1, nachádzajúcu sa v suteréne bytového domu  na ulici Bagarova č.1- 3 v Bratislave. Garáž 
je vo vlastníctve Hlavného mesta SR a v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  
Nájomca p. Jozef Komorný, nar. , bytom  v Bratislave, užíva 
predmetný nebytový priestor-garáž s podlahovou plochou 17,94 m2, na základe Zmluvy 
o nájme nebytových priestorov č. 251/93 zo dňa 27.07.1993,  vrátane jej dodatkov č. 1 až 4. 
 
Výška nájomného 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka schválilo uznesením č. 180/2016 
dňa 13.12.2016 Zásady hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka a majetkom zvereným do jej správy hlavným mestom SR Bratislavou, 
s platnosťou a účinnosťou od 01.01.2017 (ďalej len ,,zásady“), kde sa okrem iného stanovuje 
aj  výška nájmu garáže. V zmysle prijatých zásad, je stanovená suma za nájom garáže  
vo výške  40,00 eur/m2/rok, t. j. za podlahovú plochu 17,94 m2, je  výška nájomného 
717,60 eura/rok, t. j. 59,80 eura/mesiac. 
Nakoľko sa jedná o ZŤP nájomcu, z toho dôvodu požiadal o priznanie zníženia nájomného 
za užívanie garáže. Nájomca má svoj vodičský a technický preukaz.   
V minulosti – do 31.05.2017, nájomca mal 50% zľavu ako ZŤP občan, nájomné platil 
vo výške:  11,15 eura/mesiac. 
Mestská časť platí správcovi sumu vo výške:17,97 eura/mesiac (z toho 14,35 eura za Fond 
opráv a 3,62 eura za služby). 
 
Stanoviská  komisií  
1, Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom zo dňa 16. 
10.2017 odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
s c h v á l i ť, uplatnenie zľavy z  nájomného za užívanie nebytového priestoru-garáže  č. 1, 
s podlahovou plochou 17,94 m2, nachádzajúcej sa na 1. nadzemnom podlaží stavby súp. č. 
1174, ulici Bagarova č. 3 v Bratislave, vedenú na LV č. 2187, k. ú. Dúbravka, nájomcovi 
Jozefovi Komornému, nar. , bytom  v Bratislave, a to vo výške  50% 
z pôvodného nájomného 717,60 eura/rok na 358,80 eura/rok, t. j.  29,90 eura/mesiac, 
z dôvodu ZŤP nájomcu a súčasne dlhodobého a pretrvávajúceho užívania nebytového 
priestoru-garáže, pre účely garážovania svojho motorového vozidla. 
 
Hlasovanie 
Prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa:    0 
 
2, Komisia ekonomická zo dňa 11.09.2017 odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka postupovať pri stanovení ceny za nájom garáže podľa platného 
sadzobníka MČ Bratislava-Dúbravka a uplatniť 50% zľavu pre uvedeného žiadateľa t. j. za 
cenu 29,90 € mesačne t. j. 358,80 € ročne. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                zdržali sa: 0 
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