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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje

nájom nebytového – pivničného priestoru v objekte budovy súp. číslo 1891, postavenej na pozemku
parc. č. 3163 a 3164, na Bilíkovej ulici č. 34 vo výmere 131,55 m2, nájomcovi NAŠE JASLIČKY
SVETIELKO, o.z., Púpavova 34, Bratislava, IČO: 51 925 141, za cenu 3,80 EUR za m2 a rok, teda za
499,89 EUR ročne, na dobu 30.06.2029, 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. Nájomná zmluva bude podpísaná 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 je povinný uhradiť s prvým nájomným aj kauciu vo výške dvojmesačného nájomného.

Dôvodová správa
Skutkový stav
S nájomcom bola dňa 31.05.2006 uzatvorená Zmluva č. 59/2006 o nájme nebytových priestorov,
v znení dodatkov č. 1 až 8, v zmysle ktorých je predmetom nájmu časť objektu budovy súp. číslo 1891,
postavenej na pozemku parc. č. 3163 a 3164, na Bilíkovej ulici č. 34, v ktorej nájomca prevádzkuje
detské jasle. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do 30.06.2019.
Nájomca požiadal o rozšírenie nájmu, a to o poviničné priestory v predmetnom objekte, ktoré má
záujem vyyužívať na skladovacie účely. Nájomca požiadal o nájom iba časti priestorov, a to vo výmere
15 m2. Jediný možný prístup do predmetných nebytových priestorov je z priestorov prenajatých
nájomcovi. Pivničné priestory tvoria jeden, neoddelený celok, ktorý má výmeru 131,55 m2. Nie je preto
možné zabezpečiť samostatné oddelenie priestoru len vo výmere 15 m2.
Nájomca navrhuje s ohľadom na stav predmetných priestorov cenu nájmu vo výške 2,50 EUR za
m2 a mesiac, čo predstavuje 30 EUR za m2 a rok. V zmysle platného sadzobníka cien nájmov je 47 EUR
za m2 a rok. Nájomca poukazuje na dezolátny (zatekajúci) stav pivničných priestorov. Táto skutočnosť
je objektívna a predmetné priestory sú v nepriaznivom stave.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa
Jediný možný prístup k predmetným nebytovým priestorom je cez priestory, ktoré má žiadateľ
riadne v nájme. Je preto účelné predmetné priestory prenajať práve tomuto nájomcovi; priestory sú toho
času nevyužívané.
Uznesenie MR č. 17/2019 zo dňa 05.02.2019
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh.
Hlasovanie :

prítomní : 8

za : 8

proti : 0

zdržali sa : 0

Stanovisko komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom zo dňa
14.01.2018:
2

Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
s c h v á l i ť,
nájom nebytových priestorov pivničného priestoru v objekte budovy súp. číslo 1891 na Bilíkovej ul. č.
34, podľa predloženého materiálu.
Hlasovanie: Prítomní: 5

za:

5

proti: 0

zdržal sa:

0

Stanovisko ekonomickej komisie:
Komisia ekonomická prerokovala uvedený návrh na nájom nebytových priestorov – pivničného
priestoru v objekte na Bilíkovej ulici č. 34, vo výmere 15 m2, nájomcovi NAŠE JASLIČKY
SVETIELKO, o.z. a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka nájom
schváliť za podmienok stanovených v komisii legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia
s majetkom t.j. za cenu 3,80 EUR za m2 a rok, teda za 499,89 EUR ročne, na dobu 30.06.2029
Hlasovanie:

prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržali sa: 0
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