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Návrh uznesenia:
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

k o n š t a t u j e,

že predĺženie doby nájmu v zmluve o prenájme nebytového priestoru na Romanovej ul. 1
v Bratislave doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Magic Print s. r. o., Rovniankova 15,
851 02 Bratislava je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a) odseku 9 písmeno c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že spoločnosť
využíva nebytové priestory na vykonávanie predaja výpočtovej techniky, kancelárskych
potrieb a poskytovanie kopírovacích služieb v mestskej časti Petržalka
a odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka s ch v á l i ť
predĺženie zmluvy o prenájme nebytového priestoru na Romanovej ul. 1 v Bratislave
doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Magic Print s. r. o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava,
na obdobie od 01. 06. 2011 do 31. 05. 2016. Výška nájomného od 01. 06. 2011 je stanovená
v zmysle Zásad a postupu pri prenájme nebytových priestorov schválených v Miestnej rade
mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 12. júna 2007 uznesením č. 50, v sume 3 922,52 €/rok,
mesačný nájom 326,88 €. Celková výmera predmetu nájmu je 130,21 m2.
Zmluva o nájme bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Spoločnosť Magic Print s. r. o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava, požiadala
dňa 31. 03. 2011 Mestskú časť Bratislava-Petržalka o predĺženie prenájmu nebytových
priestorov na Romanovej ul. 1 v Bratislave na vykonávanie predaja výpočtovej techniky,
kancelárskych potrieb a poskytovanie kopírovacích služieb. Spoločnosť v nebytových
priestoroch vykonáva uvedenú činnosť od 01. 06. 2006. Mestská časť Bratislava-Petržalka
uzatvorila nájomnú zmluvu č. 174/2008 o nájme nebytového priestoru na Romanovej ul. 1
s účelom nájmu predajňa príslušenstva k počítačom, kancelárskych potrieb a poskytovanie
kopírovacích služieb na dobu určitú s účinnosťou od 01. 03. 2008 do 31. 05. 2011.
Od 01. 03. 2011 je výška nájomného za prenajímaný predmet nájmu stanovená v sume
1 865,28 €/rok, mesačne 155,44 €, v priemere 14,33 €/rok/m2 prenajatej plochy. Celková
výmera predmetu nájmu je 130,21 m2. Nájomné za prenajatý nebytový priestor bolo
upravené o mieru inflácie, v roku 2009 o 4,6 %, v roku 2010 o 1,6 % a v roku 2011 o 1,0 %
s účinnosťou od 1. marca príslušného roka.
Od 01. 06. 2011 navrhujeme výšku nájmu stanoviť v zmysle Zásad a postupu pri
prenájme nebytových priestorov schválených v Miestnej rade mestskej časti BratislavaPetržalka dňa 12. júna 2007 uznesením č. 50, 8,8 m2 (kancelárie) za sumu 78,70 €, spolu
692,56 €, 32,40 m2 (predajňa kancelárskej techniky) za sumu 58,70 €, spolu 1 901,88 €,
29,91 m2 (chodby, výťahy WC a pod.) za sumu 11,80 €, spolu 352,93 € a 59,10 m2 (sklady)
za sumu 16,50 €, spolu za sumu 975,15 €. Za nebytový priestor o ploche 130,21 m2 je
celková výška nájmu navrhovaná: 3 922,52 €/rok , mesačný nájom 326,88 €.
Spoločnosť vo svojej žiadosti uvádza, že nebytové priestory využíva na vykonávanie
predaja výpočtovej techniky, kancelárskych potrieb a poskytovanie kopírovacích služieb.
Počas obdobia trvania nájomnej zmluvy sme si vybudovali klientelu, ktorá si na naše služby
zvykla a preto by sme chceli zotrvať v týchto priestoroch aj naďalej. Spoločnosť v žiadosti
ďalej uvádza, že nebytový priestor zrekonštruovala na vlastné náklady a podstatne ho
zmodernizovala. Celková investícia do priestorov predstavuje čiastku 6 820,99 €, k čomu je
priložená faktúra na vykonané práce a fotodokumentácia.
Počas celého obdobia prenájmu si spoločnosť riadne plnila záväzky voči
prenajímateľovi.
Podľa § 9a ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevody vlastníctva majetku
obce sa musia vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže. Podľa § 9a, ods. 9 ustanovenia
odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je obec povinná primerane uplatniť aj pri prenechávaní majetku obce
do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, okrem
c) prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
Spoločnosť dňa 31. 03. 2011 požiadala mestskú časť Bratislava-Petržalka o prenájom
nebytových priestorov. Mestská časť Bratislava-Petržalka preverila platby za nájom
a poskytované služby a konštatuje, že podnikateľ si načas plní povinnosti vyplývajúce zo
zmlúv.
Na základe vyššie uvedených skutočností je možné konštatovať, že prípad spoločnosti
je hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou
prítomných poslancov.
Žiadosť spoločnosti bola dňa 11. 04. 2011 prerokovaná v operatívnej porade starostu
bez pripomienok. Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii správy majetku a miestnych
podnikov dňa 16. 05. 2011 a vo finančnej komisii dňa 23. 05. 2011 (stanoviská komisií
v prílohe).
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ÚDAJE O NEBYTOVOM PRIESTORE – Magic Print s.r.o.
nájomná zmluva uzatvorená od 01. 03. 2008 pod č. 174/2008

Druh a rozmery miestnosti a výpočet úhrady za užívanie nebytového priestoru
Miestnosti

Podlahová plocha

P.
Č.

Pôvodné
určenie

Spôsob využitia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Príjem, výdaj prádla
Sklad čistého prádla
Šatňa personálu
WC
Sklad špin. prádla
Sklad kobercov
Chodba
Sklad plienok
Zádverie

Predajňa kanc. techn.
Sklad
Šatňa
WC
Kancelária
Sklad
Chodba
Sklad
Zádverie

Spolu

32,40
20,50
6,78
3,50
8,80
32,50
15,45
6,10
4,18

Ročné
Ročná
nájomné za
úhrada /Sk
m2/Sk
1 074
34 798
177
3 629
177
1 200
177
620
205
1 804
177
5 753
177
2 735
177
1 080
177
740

130,21

52 359

Plocha
m2

4

5

6

7

8

9
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