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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje

predĺženie Zmluvy o nájme č. 150/2013, ktorej predmetom je nájom časti nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v objekte stavby so súp. číslom 1807, postavenej na parcele č. 2906/1, k.ú. Dúbravka,
vo výmere 385 m2 a časti pozemku parcela č. 2905 vo výmere 820,08 m2 a parcely č. 2906/2 vo výmere
718 m2, nájomcovi Súkromná materská škola, Bazovského 2, Bratislava, IČO: 30794471, na dobu určitú
do 31.12.2034, a to za cenu 8,30 EUR za m2 a rok za nebytový priestor a 0,50 EUR za m2 a rok za
pozemok, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za podmienky že:
1. Dodatok nájomnej zmluvy bude podpísaný do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí
platnosť.
2. Nájomca sa zmluvne zaviaže k rekonštrukcii nebytového priestoru v zmysle predloženého rozpočtu.

Dôvodová správa
Skutkový stav
Dňa 28.03.2013 bola uzatvorená Zmluva č. 150/2013 o nájme nebytových priestorov, ktorej
predmetom je nájom časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte stavby so súp. číslom
1807, postavenej na parcele č. 2906/1, k.ú. Dúbravka, vo výmere 385 m2 a časti pozemku parcela č.
2905 vo výmere 820,08 m2 a parcely č. 2906/2 vo výmere 718 m2, v znení dodatku č. 1 uzatvoreného
dňa 05.04.2017.
Nájomca predmet nájmu užíva za účelom prevádzkovania zariadenia zabezpečujúceho výchovnovzdelávací proces v predškolskom ziaradení. Nájomca za predmet nájmu hradí nájomné vo výške
3.964,90 EUR ročne, čo predstavuje 8,30 EUR za m2 a rok za nájom nebytových priestorov a 0,50 EUR
za m2 a rok za nájom pozemku.
Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 30.06.2019.
Nájomca vo svojej žiadosti tiež uviedol, že objekt si vyžaduje opätovnú rekonštrukciu, a to najmä
vymaľovanie, výmenu sanitárnych zariadení – nové WC, umývadlá a sprchy, čiastočnú obnovu
kanalizácie, výmenu podláh, dverí a svietidiel a podobne. Nájomca má tiež záujem zrealizovať celkovú
výmenu ihriskového zariadenia, ktoré by tak spĺňalo aktuálne bezpečnostné štandardy.
Nájomca má aj naďalej záujem prevádzkovať v nebytových priestoroch materskú školu, prípadne
aj detské jasle pre deti od 1 do 3 rokov.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa
Žiadateľ dlhodobo užíva predmet nájmu, kde zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces
v predškolskom ziaradení.
Uznesenie MR č. 10/2019 zo dňa 05.02.2019
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh.
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Hlasovanie :

prítomní : 8

za : 7

proti : 1

zdržali sa : 0

Stanovisko komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom zo dňa
14.01.2018:
Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
s c h v á l i ť,
predĺženie Zmluvy o nájme č. 150/2013 s pripomienkou:
Pripomienka komisie:
Nájomca je povinný presne špecifikovať rozsah vykonaných prác, a to aj s uvedením ceny za
jednotlivé rekonštrukčné práce, na základe uvedeného môže byť zohľadnená, resp. zachovaná
cena nájmu. Bez uvedenia výšky investície do nebytových priestorov nie je možné určiť cenu
nájmu.
Nájomca umožní MŠ Bazovského prístup k technickým zariadeniam
Hlasovanie:

Prítomní:

6

za:

6

proti: 0

zdržal sa:

0

Stanovisko ekonomickej komisie:

Komisia ekonomická prerokovala uvedený materiál návrh na predĺženie nájmu nebytových
priestorov nájomcovi Súkromná materská škola, Bazovského 2 a odporúča miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka predmetný návrh schváliť za podmienok
stanovených v komisii legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom t.z.
Pripomienka komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom:
Nájomca je povinný presne špecifikovať rozsah vykonaných prác, a to aj s uvedením ceny za
jednotlivé rekonštrukčné práce, na základe uvedeného môže byť zohľadnená, resp. zachovaná
cena nájmu. Bez uvedenia výšky investície do nebytových priestorov nie je možné určiť cenu
nájmu.
Nájomca umožní MŠ Bazovského prístup k technickým zariadeniam

Hlasovanie:

prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0
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