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Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
s c h v a ľ u j e,   
predĺženie obdobia upraveného nájmu podľa Zmluvy č. 58/2006 o nájme nebytových 
priestorov v znení dodatkov 1 až 6, teda zachovanie ročného nájomného vo výške 1,- EURO, 
za zachovania podmienky vykonania rekonštrukčných prác na predmete nájmu vo výške 
7.146,55 EUR ročne, a to do 31.12.2022, nájomcovi Centrum rodiny, n.o., Bazovského 6, 
Bratislava, IČO: 37 924 320. 
 
Dôvodová správa 
 

Dňa 31.05.2006 bola uzavretá Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 58/2006 medzi 
mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a Centrom obnovy rodiny n.o., v znení dodatkov 1 až 6. 

Predmetom zmluvy je nájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na pozemku par. č. 2952 na 
Bazovského ulici č. 6 v Bratislave vo výmere 861,03 m² a zastavanú plochu a nádvoria patriace 
k objektu vo výmere 3 054 m². 

Zmluva je uzatvorená do 30.09.2038. 
Podľa čl. IV ods. 4 Zmluvy je nájomca povinný platiť za predmet nájmu mesačne nájomné vo 

výške 1,- EURO za podmienky, že vynaloží ročne na rekonštrukčné práce a stavebné úpravy 
a opravy nad rámec starostlivosti podľa čl. V ods. 2 písm. h), sumu prevyšujúcu 7.146,55 EUR ročne. 
V zmysle čl. V ods. 2 písm. h) Zmluvy sa nájomca zaviazal starať sa o obvyklú údržbu predmetu nájmu 
na vlastné náklady, a to v rozsahu primeranom rozsahu jeho využívania. 

Podľa čl. IV ods. 7 Zmluvy v prípade, že prenajímateľom odsúhlasené preinvestované náklady 
za príslušný kalendárny rok budú vyššie, ako určené nájomné, bude tento rozdiel zohľadnený 
v nasledujúcom kalendárnom roku. 

V zmysle čl. V ods. 2 písm. j) Zmluvy je nájomca povinný pri zabezpečovaní stavebných úprav 
riadiť sa zákonom o verejnom obstarávaní, 

V zmysle dodatku č. 6 k zmluve sa rozsah vykonaných prác preukazuje obhliadkou predmetu 
nájmu aspoň raz za rok. 
V zmysle bodu čl. IV bod 4 Zmluvy je nájomné vo výške 1 EURO za rok, za vyššie uvedených 
podmienok schválené do 31.12.2018. 

Nájomca požiadal o zachovanie stanoveného režimu nájomného vo výške 1 EURO za rok do 
31.12.2022 s tým, že plánuje rekonštrukciu predmetu nájmu vo výške 33 633,34,- EUR. 
 
Uznesenie MR  č. 225/2018 zo dňa 12.06.2018 
 
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 6           za : 6          proti : 0           zdržali sa :  0 
 
Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom: 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom  odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť predložený návrh. 
 
Hlasovanie 
Prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 
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