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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka   k o n š t a t u j e, 

že predĺženie doby n�jmu v zmluve o pren�jme nebytov�ho priestoru na Beňadickej ul. 13 
v Bratislave doterajšiemu n�jomcovi spoločnosti MILEX PROGRES a.s. so s�dlom na 
Beňadickej ul. 13 v Bratislave je pr�padom hodn�m osobitn�ho zreteľa podľa � 9a) odseku 9 
p�smeno c) z�kona č. 258/2009 Z. z., ktor�m sa men� a dopĺňa  z�kon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov z d�vodu, že spoločnosť vložila značn� finančn� 
prostriedky do rekonštrukcie nebytov�ch priestorov, v ktor�ch zriadila Centr�lne sk�šobn� 
laborat�ri� na hodnotenie kvality mlieka akreditovan� v r�mci E� 

a    

s ch v a ľ u j e

predĺženie zmluvy o pren�jme nebytov�ho priestoru na Beňadickej ul. 13 v Bratislave 
doterajšiemu n�jomcovi spoločnosti MILEX PROGRES a.s. so s�dlom na Beňadickej ul. 13 
v Bratislave na obdobie od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2025. V�ška n�jomn�ho za prenaj�man� 
predmet n�jmu je stanoven� v sume 5906,40 €/rok, t. j. 14,11 €/ m2 /rok. Celkov� v�mera 
predmetu n�jmu je 418,73 m2. Zmluva o n�jme bude n�jomcom podp�san� do 30 dn� od 
schv�lenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V opačnom pr�pade toto uznesenie strat�
platnosť.
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Dôvodová správa

Spoločnosť MILEX PROGRES a.s. so s�dlom na Beňadickej ul. 13 v Bratislave
požiadala dňa 15. 02. 2010 Mestsk� časť Bratislava-Petržalka o predĺženie pren�jmu 
nebytov�ch priestorov na Beňadickej ul. 13 v Bratislave na laborat�rnu činnosť – hodnotenie 
kvality mlieka na obdobie 15 rokov ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa. Starosta mestskej 
časti udelil s�hlas k uzatvoreniu zmluvy o n�jme s �čelom n�jmu – sk�šobn� laborat�ri� pre 
hodnotenia vzoriek mlieka na dobu určit� od 01. 09. 2005 do 31. 08. 2010 so stanoven�m 
v�šky n�jomn�ho pre laborat�ri� na 700,- Sk/rok/m2 , za neprev�dzkov� plochy 190,- a 165,-
Sk/rok/m2 dňa 26. 08. 2005. Mestsk� časť Bratislava-Petržalka uzatvorila n�jomn� zmluvu č. 
163/2008 o n�jme nebytov�ho priestoru na Beňadickej ul. 13 s �čelom n�jmu – sk�šobn� 
laborat�ri� pre hodnotenie vzoriek mlieka na dobu určit� s �činnosťou od 01. 03. 2008 do 31. 
08. 2010. V�ška n�jmu bola stanoven� v sume 5 557,82 €/rok, v priemere 13,27 €/rok/m2 

prenajatej plochy. Prepočty boli uskutočnen� podľa v�mery jednotliv�ch pl�ch a s�časne 
�čelu ich využitia v položk�ch v�robn� priestory a dielne, sklady, chodby a v�ťahy. Celkov�
v�mera plochy predmetu n�jmu je 418,73 m2. Navrhovan� v�ška ročn�ho n�jmu je 5 906,40
€/rok  v priemere 14,11 €/rok/m2 prenajatej plochy. N�jomn� za prenajat� nebytov� priestor 
bolo upraven� o mieru infl�cie, v roku 2009 o 4,6 % a v roku 2010 o 1,6 % ,s �činnosťou od 
1. marca pr�slušn�ho roka.

Spoločnosť vo svojej žiadosti uv�dza, že laborat�rium m� vysok� kredit, je 
akreditovan� v r�mci Eur�pskej �nie (ďalej E�). Pre dosiahnutie E� akredit�cie boli 
laborat�ri� vybaven� klimatiz�ciou, nov�m ods�vac�m potrub�m a digestormi. Bola zaveden� 
bezpečnostn� signaliz�cia, v nebytov�ch priestoroch vymenen� podlahov� krytina vr�tane 
dlažby, dan� nov� omietky. Uveden� �pravy boli finančne vysoko n�ročn�. Mestsk� časť 
Bratislava-Jarovce rozhodnut�m č. UKSP15404 – TX3/2005,2006-Ze-4 zo dňa 15. 6. 2006 
povolila už�vanie priestorov ako sk�šobn�ch laborat�ri� pre hodnotenie mlieka. Počas cel�ho 
obdobia pren�jmu si spoločnosť riadne plnila z�v�zky voči prenaj�mateľovi. Na n�jomcu 
neboli vznesen� žiadne sťažnosti.

Podľa � 9a  ods. 1 p�smeno a) z�kona  č. 258/2009 Z. z., ktor�m sa men� a dopĺňa  
z�kon č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov a o zmene a doplnen� 
niektor�ch z�konov prevody vlastn�ctva majetku obce sa musia vykonať na z�klade 
obchodnej verejnej s�ťaže. Podľa � 9a, ods. 9 ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je obec 
povinn� primerane uplatniť z�kon aj pri prenech�van� majetku obce do n�jmu, a to najmenej 
za tak� n�jomn�, za ak� sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenech�vaj� do n�jmu na 
dohodnut� �čel rovnak� alebo porovnateľn� nehnuteľnosti, okrem
c) pr�padov hodn�ch osobitn�ho zreteľa, o ktor�ch obecn� zastupiteľstvo rozhodne 
trojp�tinovou v�čšinou pr�tomn�ch poslancov.

V prenajat�ch nebytov�ch priestoroch spoločnosť hodnot� kvalitu mlieka v štyroch 
chemick�ch a mikrobiologick�ch laborat�ri�ch. Uveden�  činnosť je špecifick� a v mestskej 
časti ani inde v hlavnom meste nie  je obvykl�. Na tento druh činnosti mestsk� časť prenaj�ma 
iba uveden� nebytov� priestor. Vzhľadom k tomu nie je možn� porovn�vať navrhovan� cenu 
n�jmu s cenami n�jmov na in� �čely prenaj�man�ch ostatn�ch nebytov�ch priestorov. 
Vzhľadom k tomu je pren�jom uveden�ho nebytov�ho priestoru pr�pad hodn� osobitn�ho 
zreteľa z d�vodu, že spoločnosť zriadila v nebytov�ch priestoroch finančne vysoko n�ročn�, 
v r�mci celej Eur�pskej �nie akreditovan� Centr�lne sk�šobn� laborat�ri�, v ktor�ch 
vykon�va hodnotenie kvality mlieka.
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Spoločnosť dňa 15. 02. 2010 požiadala mestsk� časť Bratislava-Petržalka o dlhodob�
pren�jom nebytov�ch priestorov na 15 rokov. Mestsk� časť Bratislava-Petržalka preverila 
platby za n�jom a poskytovan� služby a konštatuje, že spoločnosť si načas pln� povinnosti 
vypl�vaj�ce zo zml�v.  

Na z�klade vyššie uveden�ch skutočnost� je možn� konštatovať, že pren�jom 
nebytov�ch priestorov v prospech žiadateľa a na uveden� �čel je pr�pad hodn� osobitn�ho 
zreteľa, o ktorom obecn� zastupiteľstvo rozhodne trojp�tinovou v�čšinou pr�tomn�ch 
poslancov.

V�ška n�jomn�ho za prenaj�man� predmet n�jmu je navrhovan� v sume 
5 906,40 €/rok.

Žiadosť spoločnosti MILEX PROGRES a.s. so s�dlom na Beňadickej ul. 13 
v Bratislave bola dňa 22. 3. 2010 prerokovan� v operat�vnej porade starostu.

V komisii podnikateľsk�ch činnost� bola žiadosť a predkladan� n�vrh materi�lu prerokovan� 
dňa 29. 03. 2010, dňa 21. 04. 2010.
V komisii spr�vy majetku a miestnych podnikov a v komisii finančnej dňa 27. 04. 2010 
(stanovisk� v pr�lohe).

Komisia podnikateľsk�ch činnost� odporučila miestnej rade a miestnemu zastupiteľstvu
schv�liť v�šku n�jomn�ho za predmet n�jmu v sume 5906,40 €/rok, t. j. 14,11 €/ m2 /rok.
Komisia spr�vy majetku a miestnych podnikov žiadala doplniť materi�l o prehľad o
uvedenie druhu a rozsahu vynaložen�ch invest�ci� na zhodnotenie prenajat�ho objektu 
a odporučila zv�šiť cenu n�jmu. Spoločnosť doplnila rozpis investičn�ch pr�c potrebn�ch pre
splnenie akreditačn�ch podmienok SNAS-u, aby laborat�rium na hodnotenie kvality mlieka 
bolo akreditovan�. Podľa rozpisu bolo zabezpečen� a realizovan�:

1.Vybavenie laborat�rnych priestorov  štyrmi klimatizačn�mi jednotkami - celkov� invest�cia 
s mont�žou 3983 EUR /120 tis .Sk/.
2.Inštal�cia digestora s nov�m ods�vac�m potrub�m v hodnote 1817 EUR / 54.800Sk/.
3.Sanitačn� pr�ce v laborat�rnych priestoroch – oprava podl�h, stien, vymaľovanie v hodnote  
2.485 EUR /75 tis. Sk/.
4.Zabezpečenie prenajat�ch priestorov alarmom - bezpečnostn�m syst�mom  ESPIRIT 
v hodnote 1285 EUR /38.712 Sk/.
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�DAJE O NEBYTOVOM PRIESTORE

Druh a rozmery miestnosti a v�počet �hrady za už�vanie nebytov�ho priestoru

Miestnosti Podlahov� plocha

P.
Č. 

P�vodn�
určenie Sp�sob využitia Plocha     

m2

Ročn� 
n�jomn� za

m2/Sk

Ročn� 
�hrada

1 Ordin�cia Sklad 20,90 182,00 3 804,00
2 Ordin�cia Sklad 21,20 182,00 3 858,00
3 Pr�pravňa Sklad 10,80 182,00 1 966,00
4 Čakr�reň Laborat�rium 27,75 772,00 21 423,00
5 Šatňa Laborat�rium 9,30 772,00 7 180,00
6 Chodba Chodba 17,60 182,00 3 203,00
7 WC ženy WC 3,35 182,00 610,00
8 WC muži WC 6,20 182,00 1 128,00
9 Ordin�cia Laborat�rium 25,70 772,00 19 840,00
10 Ordin�cia Laborat�rium 26,32 772,00 20 319,00
11 Ordin�cia Laborat�rium 22,50 772,00 17 370,00
12 Pr�pravňa Laborat�rium 24,00 772,00 18 528,00
13 Evidencia Sklad 10,85 182,00 19 75,00
14 Predsieň evidencie Predsieň 7,40 182,00 13 47,00
15 Čak�reň Chodba 73,60 182,00 13 395,00
16 WC pacientov WC 3,15 182,00 573,00
17 WC pacientov WC 3,15 182,00 573,00
18 WC pacientov WC 3,25 182,00 592,00
19 Pr�pravňa Laborat�rium 9,50 772,00 7 334,00
20 WC ženy WC 3,40 182,00 619,00
21 WC muži WC 6,20 182,00 1 128,00
22 Izolačka Laborat�rium 9,55 772,00 7 373,00
23 Chodba Chodba 26,00 182,00 4 732,00
24 Koč�ky Sklad 34,96 182,00 6 363,00
25 Sklad Sklad 6,40 182,00 1 165,00
26 Vstup Vstup 5,70 182,00 1 037,00

Ročn� �hrada spolu 418,73 167 435,00
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Stanovisko
komisie podnikateľsk�ch činnost� zo dňa 29. 03. 2010

Pr�tomn�: Ing. Jiř� Rusnok, Ing. Anton Brath, Ing. Tibor K�sa, Vlastimila Antoškov�

Nepr�tomn�: Ing. Miloslav Košina, Andrea Jakub�kov�

Komisia podnikateľsk�ch činnost� na svojom zasadnut� dňa 29. 03. 2010 prerokovala 
materi�l - Žiadosť spoločnosti MILEX PROGRES a.s. o dlhodob� pren�jom nebytov�ch 
priestorov na Beňadickej ul. 13 v Bratislave a zaujala nasledovn� stanovisko:  

Komisia podnikateľsk�ch činnost� odpor�ča miestnej rade a n�sledne miestnemu 
zastupiteľstvu schv�liť predĺženie zmluvy o pren�jme nebytov�ho priestoru na Beňadickej ul. 
13 v Bratislave doterajšiemu n�jomcovi spoločnosti MILEX PROGRES a.s. so s�dlom na 
Beňadickej ul. 13 v Bratislave na obdobie od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2025 ako pr�pad hodn� 
osobitn�ho zreteľa podľa  � 9a) odseku 9 p�smeno c) z�kona č. 258/2009 Z. z., ktor�m sa 
men� a dopĺňa  z�kon č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov. V�ška 
n�jomn�ho za prenaj�man� predmet n�jmu je stanoven� v sume 5906,40 €/rok, t. j. 14,11 €/
m2 /rok. Celkov� v�mera predmetu n�jmu je 418,73 m2. Dodatok k zmluve o n�jme bude 
n�jomcom podp�san� do 30 dn� od schv�lenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. 
V opačnom pr�pade toto uznesenie strat� platnosť.

Hlasovanie: za  4, proti 0, zdržal sa 0 
Ing. Jiř� Rusnok, v. r.

predseda
komisie podnikateľsk�ch činnost�

Za spr�vnosť: Ing. Klaudia Plačkov�, v. r.

V�pis uznesenia
zo zasadnutia komisie spr�vy miestneho majetku a miestnych podnikov konan�ho 

dňa  21. 04. 2010

Pr�tomn�: Ing. Peter Hrdlička, Ing. Mgr. Michal Radosa, Mariana Sabadošov�, Mgr. Anton 
Šmotl�k, Bc. Dimitrij Doktorov, Ing. Martin Korec

K bodu 2
Žiadosť spoločnosti MILEX PROGRES, a. s. o dlhodob� pren�jom nebytov�ch 
priestorov na Beňadickej ul. č. 13 v Bratislave

Uznesenie:
Doplniť do materi�lu na zastupiteľstvo prehľad o druhu a rozsahu vynaložen�ch invest�ci� na 
zhodnotenie prenajat�ho objektu. Komisia odpor�ča zv�šiť cenu n�jmu na minim�lne 30 € / 
m2 / rok.
Hlasovanie: za:            5 , proti:        0, zdržal sa:  0

V Bratislave, 21. 04. 2010

Za spr�vnosť v�pisu :
Ing. J�n Kubička, v.r. Ing. Peter Hrdlička, v. r.

predseda komisie
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Materi�l bol prerokovan� v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 
20.04.2010. Miestna rada žiadala doplniť materi�l v tabuľkovej časti o ceny ročn�ho 
n�jomn�ho za m� za každ� miestnosť. 

Miestna rada prijala uznesenie č 538: 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka   
k o n š t a t u j e,

že predĺženie doby n�jmu v zmysle o pren�jme nebytov�ho priestoru na Beňadickej ul. 13 
v Bratislave doterajšiemu n�jomcovi spoločnosti MILEX PROGRES, a.s. so s�dlom na 
Beňadickej ul. 13 v Bratislave je pr�padom hodn�m osobitn�ho zreteľa podľa � 9a) odseku 
9 p�smeno c) z�kona č. 258/2009 Z. z., ktor�m sa men� a dopĺňa z�kon č. 138/1991 Zb. o 
majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov z d�vodu, že spoločnosť vložila značn� 
finančn� prostriedky do rekonštrukcie nebytov�ch priestorov, v ktor�ch zriadila Centr�lne 
sk�šobn� laborat�ri� na hodnotenie kvality mlieka akreditovan� v r�mci E�
a o d p o r � č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť predĺženie zmluvy 
o pren�jme nebytov�ho priestoru na Beňadickej ul. 13 v Bratislave doterajšiemu n�jomcovi 
spoločnosti MILEX PROGRES a.s. so s�dlom na Beňadickej ul. 13 v Bratislave na obdobie 
od 01.09.2010 do 31.08.2025. V�ška n�jomn�ho za prenaj�man� predmet n�jmu je 
stanoven� v zmysle Z�sad a postupu pri pren�jme nebytov�ch priestorov, t. j. 8010,80
€/rok (19,13 €/m2/rok). Celkov� v�mera predmetu n�jmu je 418,73 m�. Zmluva o n�jme 
bude n�jomcom podp�san� do 30 dn� od schv�lenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. 
V opačnom pr�pade toto uznesenie strat� platnosť.


