Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 28. októbra 2008
Materiál číslo: 239/2008

K bodu : Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru (obchodno-prevádzkový
priestor) v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka
_________________________________________________________________

Predkladá:
Marián Miškanin
prednosta MÚ

Prerokované:
v Miestnej rade mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 14. októbra 2008

Spracoval:
Ing. Klaudia Plačková
vedúca referátu podnikateľských činností
oddelenia nakladania s majetkom

Návrh uznesenia:
v prílohe

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
odpredaj obchodno-prevádzkového priestoru:
- na Rovniankovej 15 v Bratislave o ploche 347,78 m2
spoločnosti Gabriela shop, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava
za cenu priestoru 12.500,-Sk/m2, t.j. 4.347.250,- Sk a za cenu pozemku 1.500,- Sk/m2, t.j.
63.900,- Sk

s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že kúpna zmluva nebude
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť.
2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvomi
zmluvnými stranami.
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Dôvodová správa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy zverilo do správy mestskej časti
Bratislava-Petržalka nebytové priestory na jej území, ktoré mestská časť prenajíma.
Nájomca nebytového priestoru požiadal o odkúpenie nebytového priestoru v súlade so
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva
bytov a nebytových priestorov zo dňa 19. 10. 1995 v znení ďalších úprav.
Obchodno-prevádzkový priestor:
Nebytový priestor:

Rovniankova 15, Bratislava,
podlahová plocha 347,78 m2
pozemky o výmere 432 m2 a 431 m2
nájomca spoločnosť Gabriela shop, s.r.o.,
Rovniankova 15, 851 02 Bratislava
Účel nájmu:
posilňovňa
Doba nájmu:
od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2012
Ročné nájomné:
262.339,- Sk
Predajná cena priestoru 12.500,- Sk/m2 : 4.347.250,- Sk (za celý nebytový priestor)
Predajná cena pozemku 1.500,- Sk/m2 : 63.900,- Sk (veľkosť podielu 34778/704533)
Príjem mestskej časti Bratislava-Petržalka z predaja nebytového priestoru (45 %):
1.956.262,50 Sk
Odvod hl. mestu SR Bratislavy z predaja nebytového priestoru (55%):
2.390.987,50 Sk
Nájomné k 30. 09. 2008 je uhradené.

Gabriela Černá, Doležalova 15, 821 04 ako fyzická osoba mala prenajatý nebytový priestor na
Rovniankovej 15 v Bratislave od 01. 01. 1999 do 31. 12. 2007. V októbri 2007 požiadala
o prechod užívacích práv k uvedený priestorom na spoločnosť Gabriela shop, s.r.o., v ktorej je
konateľom. Žiadosti bolo vyhovené a bola uzatvorená nájomná zmluva č. 4/2008 na dobu od
01. 01. 2008 do 31. 12. 2012. Priestory boli v nevyhovujúcom technickom stave, spoločnosť
vykonala udržiavacie práce a stavebné úpravy smerujúce k zmene účelu využitia priestorov
z predajne textilu na relaxačné centrum a fitness. Vzhľadom k tomu, že priestory boli
v dezolátnom stave, investície do rekonštrukcie si vyžiadali cca 1 milión Sk. V rámci
investícií zrekonštruovali vonkajšie steny bytového domu, interiér a okolie je monitorované
kamerovým systémom. Z tohto dôvodu sa spoločnosť obracia na poslancov Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka so žiadosťou o zohľadnenie vložených
investícií pri schvaľovaní ceny nebytového priestoru. Dňa 16. 10. 2008 spoločnosť Gabriela
shop, s.r.o. požiadala o zmenu premetu podnikania na relaxačné centrum a fitness. Dodatok
k nájomnej zmluve bude vypracovaný po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Nájomca nebytového priestoru predložil čestné vyhlásenie v zmysle ustanovenia § 9
ods. 4, 5, 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Podľa § 10 ods. 1 a 3 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 3/2007 zo dňa 31. 05. 2007, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov je minimálna cena nebytového
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priestoru 10.000,- Sk/m2. Cena nebytového priestoru sa dojednáva dohodou predávajúceho
a kupujúceho.
Podľa § 10 ods. 4 a 5 uvedeného nariadenia miestne zastupiteľstvo mestskej časti
alebo mestské zastupiteľstvo podľa § 12 tohto nariadenia v uznesení o schválení prevodu
vlastníctva nebytového priestoru určí okrem všeobecných náležitostí spôsob splácania ceny
nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom a priľahlom pozemku
a spôsob zabezpečenia pohľadávky do splatenia ceny. Ak prevod vlastníctva nebytového
priestoru schvaľuje miestne zastupiteľstvo mestskej časti podľa § 12 písm. a) tohto
nariadenia, je vo svojom rozhodovaní viazané predchádzajúcim súhlasom primátora
s prevodom vlastníctva nebytového priestoru. Primátor hl. mesta SR Bratislavy súhlasil
s odpredajom uvedeného nebytového priestoru listom zo dňa 17. 07. 2008 (v prílohe).
S minimálnou kúpnou cenou nebytového priestoru a pozemku na Rovniankovej 15
v Bratislave sme oboznámili spoločnosť Gabriela shop, s.r.o., ktorá vo svojom liste zo dňa
18.08.2008 požiadala primátora hl. mesta SR Bratislavy prostredníctvom tunajšieho
miestneho úradu o prehodnotenie kúpnej ceny za prevod uvedeného priestoru. V liste zo dňa
25. 09. 2008 k prehodnoteniu ceny stanovisko primátora zostáva nezmenené (v prílohe).
Predajná cena priestoru je 12.500,- Sk/m2 : 4.347.250,- Sk (za celý nebytový priestor) a
predajná cena pozemku je 1.500,- Sk/m2 : 63.900,- Sk.
Podmienky splácania ceny nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na
zastavanom a priľahlom pozemku a spôsob zabezpečenia pohľadávky do splatenia ceny:
1. 1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že kúpna zmluva nebude
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť.
2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvomi
zmluvnými stranami.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 06. 10. 2008, v komisii
podnikateľských činností dňa 12. 06. 2008 a 02. 10. 2008, vo finančnej komisii dňa 13. 10.
2008 a v komisii správy majetku a miestnych podnikov dňa 08. 10. 2008 (stanoviská komisií
v prílohe).
Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru v správe mestskej časti BratislavaPetržalka bol dňa 14. 10. 2008 prerokovaný v miestnej rade, ktorá uznesením č. 265
odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť odpredaj
nebytového priestoru na Rovniankovej 15 v Bratislave spoločnosti Gabriela shop, s.r.o.,
Rovniankova 15, Bratislava.
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Stanovisko
komisie podnikateľských činností zo dňa 12. 06. 2008

Prítomní poslanci:

Prítomný neposlanec:

Ing. Jiří Rusnok
Stanislav Fiala
Ing. Anton Brath
Ing. Miloslav Košina
Vlastimila Antošková

Neprítomný neposlanec: Andrea Jakubíková
Komisia podnikateľských činností na svojom zasadnutí dňa 12. 06. 2008 prerokovala
žiadosť spoločnosti Gabriela shop, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava o odpredaj
nebytového priestoru v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka na Rovniankovej 15
v Bratislave o ploche 347,78 m2 .
Nájomca nebytového priestoru požiadal o odkúpenie nebytového priestoru v súlade so
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva
bytov a nebytových priestorov zo dňa 19. 10. 1995 v znení ďalších úprav.
Mestská časť požiadala primátora o súhlas k prevodu vlastníctva nebytového priestoru.
Miestne zastupiteľstvo podľa už VZN je pri svojom rozhodovaní viazané predchádzajúcim
súhlasom primátora s prevodom vlastníctva nebytového priestoru.
Komisia odporúča pri odpredaji nebytových priestorov splniť nasledovné podmienky:
1. Primátor udelí súhlas k prevodu vlastníctva nebytového priestoru.
2. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že kúpna zmluva nebude
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť.
3. Kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvomi
zmluvnými stranami.
4. K predajnej cene sa komisia vyjadrí po prijatí stanoviska primátora k odpredaju.
Hlasovanie: za 5 členovia komisie, proti 0, zdržal sa 0

Ing. Jiří Rusnok, v.r.
predseda
komisie podnikateľských činností

Za správnosť: Ing. Klaudia Plačková
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Stanovisko
komisie podnikateľských činností zo dňa 02. 10. 2008

Prítomní poslanci:

Prítomný neposlanec:

Ing. Jiří Rusnok
Stanislav Fiala
Ing. Anton Brath
Ing. Miloslav Košina
Vlastimila Antošková

Neprítomný neposlanec: Andrea Jakubíková

Komisia podnikateľských činností na svojom zasadnutí dňa 02. 10. 2008 prerokovala
žiadosť spoločnosti Gabriela shop, s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava o odpredaj
nebytového priestoru v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka na Rovniankovej 15
v Bratislave o ploche 347,78 m2 .

Komisia odporúča odpredať nebytový priestor pri splnení podmienok :
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že kúpna zmluva nebude
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť.
2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvomi
zmluvnými stranami.
3. Komisia odporúča akceptovať minimálnu cenu 12 500.- Sk/ m2 za nebytový priestor a
cenu pozemku 1 500.- Sk/ m2 stanovenú primátorom.

Hlasovanie: za 5 členovia komisie, proti 0, zdržal sa 0

Ing. Jiří Rusnok, v.r.
predseda
komisie podnikateľských činností

Za správnosť: Ing. Klaudia Plačková

12

Výpis uznesenia
zo zasadnutia komisie správy miestneho majetku a miestnych podnikov konaného dňa
08.10. 2008

K bodu 2 – Návrh na prevod vlastníctva nebytových priestorov (obchodno-prevádzkové priestory)
v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka
Uznesenie č. 2
Komisia odporúča schváliť s dodržaním stanovených podmienok ( podľa návrhu uznesenia
podmienky č.1 a č.2) odpredaj obchodno – prevádzkového priestoru na Rovniakovej 15
V Bratislave o ploche 347,78 m2 spoločnosti Gabriela shop, s.r.o. Rovniakova 15, 851 02
Bratislava za cenu priestoru 12 500,- Sk/ m2 t.j. 4 347 250,- Sk a za cenu pozemku 1 500,- Sk
/ m2 , t.j. 63 900,- Sk.
Hlasovanie:
Za : 5, proti: 0, zdžal sa : 0

V Bratislave, 8.10.2008

Za správnosť výpisu zodpovedá :
Ing. Ján Kubička, v.r.

Zápisnicu odsúhlasil :
Ing. Peter Hrdlička, v.r.
predseda komisie
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Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 13.10.2008
Prítomní: : Mgr. Belohorec, Ing. Vermeš, Ing. Kocka, MUDr. Janota PhD., CSc, Števove,
Mgr. Bakerová-Dragúňová
Neprítomní: Ing. Weissensteiner, Ing. Hanák, Ing. Plšek
K bodu :
Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru Rovniankova 15
Stanovisko:
Finančná komisia žiada dopracovať o informáciu v akom technickom stave sa nachádza
nehnuteľnosť, od kedy je platná prvá nájomná zmluva, aké investície vykonal nájomca na
uvedenom objekte a predložiť platné znenie nájomnej zmluvy.
Hlasovanie:
Prítomní : 6
Za
:6
Proti
:0
Zdržal sa : 0

V Bratislave 13.10.2008

Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček
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