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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 nebytovŽho priestoru na Medveďovej 21 v Bratislave doterajšiemu
n€jomcovi - Miroslav Gardian, Nobelova 3 v Bratislave na obdobie od 01. 09. 2010 do 31. 08.
2015 je pr„padom hodnŠm osobitnŽho zreteľa podľa • 9a) odseku 9 p„smeno c) z€kona č.
258/2009 Z. z., ktorŠm sa men„ a dopĺňa z€kon č. 138/1991 Zb. o majetku obc„ v znen„
neskorš„ch predpisov z d†vodu dlhodobŽho už„vania priestoru od r. 1996, z d†vodu, že
prev€dzkareň m€ štat‡t chr€nenŽho pracoviska, n€jomca je osoba zdravotne ťažko postihnut€
zrakovo a sluchovo a do rekonštrukcie nebytovŽho priestoru vložila nemalŽ finančnŽ
prostriedky
a schvaľuje
predĺženie zmluvy o pren€jme nebytovŽho priestoru na Medveďovej 21 v Bratislave o ploche
30,79 m2 doterajšiemu n€jomcovi - Miroslav Gardian, Nobelova 3 v Bratislave na obdobie od
01. 09. 2010 do 31. 08. 2015. VŠška n€jomnŽho za prenaj„manŠ predmet n€jmu je stanoven€
v sume 329,26 €/rok, t. j. 10,67 €/rok/m2 prenajatej plochy. Zmluva o n€jme bude s 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
Miroslav Gardian, Nobelova 5 v Bratislave požiadal dňa 17. 03. 2010 Miestny ‡rad
mestskej časti Bratislava-Petržalka o predĺženie n€jomnej zmluvy na už„vanie nebytovŽho
priestoru na Medveďovej 21 v Bratislave na dobu 5 rokov. Starosta mestskej časti BratislavaPetržalka uzatvoril n€jomn‡ zmluvu č. 150/2008 o n€jme nebytovŽho priestoru na
Medveďovej 21 v Bratislave s ‡čelom n€jmu - poskytovanie masŽrskych služieb na dobu
určit‡ s ‡činnosťou od 01. 03. 2008 do 31. 08. 2010. VŠška n€jmu bola stanoven€ v zmysle
Z€sad a postupu pri pren€jme nebytovŠch priestorov schv€lenŠch v Miestnej rade mestskej
časti Bratislava-Petržalka dňa 12. j‡na 2007 uznesen„m č. 50, v sume 310,70 €/rok,
v priemere 10,09 €/rok/m2 prenajatej plochy. Celkov€ vŠmera plochy predmetu n€jmu je
30,79 m2. Navrhovan€ vŠška ročnŽho n€jmu je 329,26 €/rok v priemere 10,67 €/rok/m2
prenajatej plochy. N€jomnŽ za prenajatŠ nebytovŠ priestor bolo upravenŽ o mieru infl€cie,
v roku 2009 o 4,6 % a v roku 2010 o 1,6 % s ‡činnosťou od 1. marca pr„slušnŽho roka.
Miroslav Gardian vo svojej žiadosti uv€dza, že prev€dzkareň m€ štat‡t chr€nenŽho
pracoviska a on ako osoba zdravotne ťažko postihnut€ zrakovo a sluchovo m€ možnosť
uplatniť sa pracovne. Prev€dzkareň sa nach€dza v Dome osobitnŽho určenia (predtŠm
nazŠvanŠ Dom opatrovateľskej služby - DOS), budova a okolie je mu zn€me, čo je pre
zrakovo postihnut‡ osobu veľmi d†ležitŽ. Za 14 rokov, počas ktorŠch poskytuje masŽrske
služby, nezmenil ceny pre d†chodcov bŠvaj‡cich v uvedenom objekte, zost€vaj‡ v p†vodnej
vŠške 1,60 €. V roku 2007 vložil do rekonštrukcie nebytovŽho priestoru nemalŽ finančnŽ
prostriedky - uloženie dlažby, parkiet, osadenie okna, maľovanie stien a dver„ a n€kup
zariadenia. Svoju činnosť vykon€va o tomto objekte od okt’bra 1996 a ver„, že poslanci
schv€lia predĺženie n€jomnej zmluvy na obdobie 5 rokov a umožnia tak prispieť k spokojnosti
a zlepšeniu zdravotnŽho stavu obyvateľov. Na n€jomcu neboli vznesenŽ žiadne sťažnosti.
Podľa • 9a ods. 1 p„smeno a) z€kona č. 258/2009 Z. z., ktorŠm sa men„ a dopĺňa
z€kon č. 138/1991 Zb. o majetku obc„ v znen„ neskorš„ch predpisov a o zmene a doplnen„
niektorŠch 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 aj pri prenech€van„ majetku obce do n€jmu, a to najmenej za takŽ
n€jomnŽ, za akŽ sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenech€vaj‡ do n€jmu na dohodnutŠ
‡čel rovnakŽ alebo porovnateľnŽ nehnuteľnosti, okrem c) pr„padov hodnŠch osobitnŽho
zreteľa, o ktorŠch obecnŽ zastupiteľstvo rozhodne trojp“tinovou v“čšinou pr„tomnŠch
poslancov.
Miroslav Gardian dňa 17. 03. 2010 požiadal mestsk‡ časť Bratislava-Petržalka
o predĺženie n€jomnej zmluvy na dobu 5 rokov. Mestsk€ časť Bratislava-Petržalka preverila
platby za n€jom a poskytovanŽ služby a konštatuje, že menovanŠ si načas pln„ povinnosti
vyplŠvaj‡ce zo zml‡v.
Na z€klade vyššie uvedenŠch skutočnost„ je možnŽ konštatovať, že pr„pad Miroslav
Gardian je hodnŠ osobitnŽho zreteľa, o ktorom obecnŽ zastupiteľstvo rozhodne trojp“tinovou
v“čšinou pr„tomnŠch poslancov, z d†vodu dlhodobŽho už„vania priestoru od r. 1996
a z d†vodu, že prev€dzkareň m€ štat‡t chr€nenŽho pracoviska, n€jomca je osoba zdravotne
ťažko postihnut€ zrakovo a sluchovo, do rekonštrukcie nebytovŽho priestoru n€jomca vložil
nemalŽ finančnŽ prostriedky.
VŠška n€jomnŽho za prenaj„manŠ predmet n€jmu je navrhovan€ v sume 329,26 €/rok..
Žiadosť Miroslava Gardiana, Nobelova 3 v Bratislave bola dňa 29. 03. 2010
prerokovan€ v operat„vnej porade starostu, v komisii podnikateľskŠch činnost„ dňa 29. 03.
2010 a v komisii spr€vy miestneho majetku a miestnych podnikov dňa 21. 04. 2010
(stanovisk€ komisi„ v pr„lohe).
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Materi€l bol prerokovanŠ v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 20. 04.
2010, ktor€ uznesen‹m č. 539
k o n š t a t u j e,
že predĺženie doby n€jmu nebytovŽho priestoru na Medveďovej 21 v Bratislave
doterajšiemu n€jomcovi - Miroslav Gardian, Nobelova 3 v Bratislave na obdobie od
01. 09. 2010 do 31. 08. 2015 je pr„padom hodnŠm osobitnŽho zreteľa podľa • 9a) odseku
9 p„smeno c) z€kona č. 258/2009 Z. z., ktorŠm sa men„ a dopĺňa z€kon č. 1378/1991 Zb.
o majetku obc„ v znen„ neskorš„ch predpisov z d†vodu dlhodobŽho už„vania priestoru od
r. 1996, z d†vodu, že prev€dzkareň m€ štat‡t chr€nenŽho pracoviska, n€jomca je osoba
zdravotne ťažko postihnut€ zrakovo a sluchovo a do rekonštrukcie nebytovŽho priestoru
vložila nemalŽ finančnŽ prostriedky
o dpor‡ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv€liť predĺženie zmluvy
o pren€jme nebytovŽho priestoru na Medveďovej 21 v Bratislave o ploche 30,79 m”
doterajšiemu n€jomcovi - Miroslav Gardian , Nobelova 3 v Bratislave na obdobie od 01.
09. 2010 do 31. 08. 2015. VŠška n€jomnŽho za prenaj„manŠ predmet n€jmu je stanoven€
v dume 329,26 €/rok, t.j. 10,67 €/rok/m” prenajatej plochy. Zmluva o n€jme bude
s 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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Stanovisko
komisie podnikateľskŠch činnost‹ 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€
K bodu 6
Žiadosť Miroslava Gardiana o predĺženie doby n†jmu zmluvy o pren†jme nebytov‡ho
priestoru na Medveďovej 21 v Bratislave na obdobie 5 rokov
Komisia podnikateľskŠch činnost„ odpor‡ča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Petržalka schv€liť predĺženie zmluvy o pren€jme nebytovŽho priestoru na
Medveďovej 21 v Bratislave doterajšiemu n€jomcovi-Miroslav Gardian, Nobelova 3 v
Bratislave na obdobie od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2015 ako pr„pad hodnŠ osobitnŽho zreteľa
podľa • 9a) odseku 9 p„smeno c) z€kona č. 258/2009 Z. z., ktorŠm sa men„ a dopĺňa z€kon č.
138/1991 Zb. o majetku obc„ v znen„ neskorš„ch predpisov. VŠška n€jomnŽho za prenaj„manŠ
predmet n€jmu je stanoven€ v sume 329,26 €/rok. Dodatok k zmluve o n€jme bude n€jomcom
podp„sanŠ 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 podnikateľskŠch činnost„
Za spr€vnosť vŠpisu zodpoved€:
Ing. Jana Žilincov€, v. r.

VŠpis 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 1
Žiadosť Miroslava Gardiana o predĺženie doby n†jmu nebytov‡ho priestoru na
Medveďovej 21 v Bratislave na obdobie 5 rokov
Uznesenie:
Komisia odpor‡ča schv€liť pren€jom podľa predloženŽho n€vrhu uznesenia.
Hlasovanie: za:

5,

proti:

0,

zdržal sa: 0

V Bratislave, 21. 04. 2010
Za spr€vnosť vŠpisu :
Ing. Peter Hrdlička, v. r.
predseda komisie
Ing. J€n Kubička, v.r.
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