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Návrh uznesenia :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:

1/ k o n š t a t u j e
že žiadateľ, pán Peter Rybár, ktorý je od roku 2007 nájomcom objektu – strážneho domčeka
nachádzajúceho sa na pozemku parc.č.1085 v k.ú. Petržalka, na vlastné náklady vykonal
rekonštrukciu objektu a jeho zateplenie a preto je potrebné nájom tohto objektu posudzovať
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
2/ s c h v a ľ u j e
nájom nehnuteľnosti,objektu – strážneho domčeka o výmere 22,72 m2 na pozemku
parc.č.1085 – ostatná plocha o celkovej výmere 3540 m2 na Gessayovej ul.č.22,v Bratislave
pre pána Petra Rybára, bytom Nám.Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v súlade s §9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov na dobu určitú odo dňa 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017 za cenu 45,20 €/m2/rok, celkovo
za
1 026,94 €/rok.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stráca platnosť.
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Dôvodová správa

V súlade s príkazom starostu č.13/2011, ktorým bolo vydané metodické usmernenie –
postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti a zvereného do
správy mestskej časti a jej organizácií, predkladáme návrh na prenájom nehnuteľnosti objektu strážneho domčeka nachádzajúceho sa na Gessayovej ul. č. 22 v Bratislave na
prerokovanie do orgánov miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Dôvodom návrhu na opätovný prenájom citovanej nehnuteľnosti je žiadosť pána
Rybára, ktorý listom zo dňa 15. 12. 2011 požiadal o uzatvorenie nového nájomného vzťahu
vzhľadom k tomu, že dňom 30. 4. 2012 končí platnosť nájomnej zmluvy č.10/2007 a jej
dodatku č. 1.
Predmetný objekt je zverený do správy Miestnemu podniku verejnoprospešných
služieb Petržalka, ako právnemu nástupcovi Obvodnej správy verejno-prospešných služieb
Bratislava 5, ktorá ho prevzala na základe Hospodárskej zmluvy č.12/89-OPÚ zo dňa 1. 12.
1989 od Obvodnej hospodárskej správy školských zariadení a DJ Bratislava 5.
Súhlasné stanovisko prenajímateľa, v zastúpení riaditeľa Miestneho podniku VPS
Petržalka, odporúča posudzovať prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu,
že :
- nájomca si na vlastné náklady zrekonštruoval predmetný objekt, čím vytvoril
vhodnejšie prostredie pre prenájom priestorov,
- priestory zateplil a udržiava ich v bezchybnom stave,
- riadne si plní svoje platobné povinnosti,
- nájomca užíva objekt na základe platnej nájomnej zmluvy č.10/2007 a jej dod. č. 1 od
1. 5. 2007.
Súhlas s nájmom je podmienený zvýšením ročného nájomného. Doterajšia výška ročného
nájomného je zmluvne dohodnutá na 30,67 €/m2/rok , celkovo 754,16 €/rok s pripočítaním
20 % DPH.
Predmet nájmu nájomca užíva za účelom prevádzkovania tetovacieho salónu a predaja
občerstvenia s vylúčením predaja a podávania alkoholických nápojov.
Vzhľadom na stanovisko prenajímateľa, navrhujeme schváliť nájom ako prípad
hodný osobitného zreteľa na dobu určitú v trvaní 5 rokov pre doterajšieho nájomcu p.Petra
Rybára za cenu 45,20 €/m2/rok, spolu za rok a objekt 1 026,94 €.
Materiál bol prorokovaný v operatívnej porade starostu dňa 13.3.2012, v komisii
finančnej dňa 19.3.2012 a v komisii správy majetku a miestnych podnikov dňa 20.3.2012.
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnutí dňa 3.4.2012 prijala
uznesenie č.138, ktoré je totožné s návrhom uznesenia miestneho zastupiteľstva.

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 19.3.2012

Prítomní: : Ing. Štefanička, p. Holzhauserová, Ing. Pašková, Ing. Borotovský, Ing. Klein,
Mgr. Bučan
Ospravedlnení: Ing. Arnold, Ing. Kovár Vladimír PhD
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Prizvaní: Juríková, Plačková
K bodu :
Prenájom objektu – P. Rybár, strážny domček na Gessayovej 22
Stanovisko:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál
Hlasovanie:
Prítomní : 5
Za
: 5

V Bratislave 20.3.2012

Ing. Štefanička Filip v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček

Výpis uznesenia
zo zápisnice z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo dňa
20. 03. 2012
K bodu 11
Prenájom objektu – P. Rybár, strážny domček na Gessayovej 22
Uznesenie :
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
nájom nehnuteľnosti,objektu – strážneho domčeka o výmere 22,72 m2 na pozemku
parc.č.1085 – ostatná plocha o celkovej výmere 3540 m2 na Gessayovej ul.č.22,v Bratislave
pre pána Petra Rybára, bytom Nám.Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v súlade s §9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov na dobu určitú odo dňa 1.5.2012 do 30.4.2017 za cenu 100 €/m2/rok, celkovo rok
za 2272,- € , mesačne 189,33 €.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stráca platnosť.
za

:
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proti

:

0

zdržal sa :

0

Bratislava 20. 03. 2012
Ing. Ľubomír Flandera, v.r.
predseda komisie
Za správnosť výpisu:
Ing. Ján Kubička , v.r.
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