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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
dodatok č.3 k Nájomnej zmluve č.2/2004 o nájme nebytových priestorov v objekte ZŠ
Turnianska 10, 851 07 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods.9
písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre
Veľvyslanectvo Líbye, Révova 45, 811 02 Bratislava, IČO: 42132738, ktorým sa upravuje:
A)

výška nájomného na cenu 13,- €/m2 za rok;

B)

cena za poskytované služby a energie na sumu 13.563,- €/rok;

C)

právo na úrok z omeškania vo výške dvojnásobku úrokovej sadzby určenej NBS
platnej ku dňu omeškania v prípade neuhradenia nájomného alebo ceny za poskytovené
služby a energie.

Príjem z prenájmu nebytových priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za
poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa.
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve č.2/2004 bude s nájomcom podpísaný do 60 dní od
schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí
platnosť.
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Dôvodová správa
Štatutárna zástupkyňa Základnej školy Turnianska 10, 851 07 Bratislava žiada
o schválenie dodatku č.3 k nájomnej zmluve č.2/2004 o nájme nebytových priestorov – celého
2. a 3.nadzemného podlažia v prístavbe, o celkovej výmere 1.068 m2, v objekte ZŠ v súlade
s Príkazom starostu č.13/2011 a jeho Dodatkom č.1, ktorým bolo vydané Metodické
usmernenie – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti
Bratislava-Petržalka a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej
organizácií, pre Veľvyslanectvo Líbye, Révova 45, 811 02 Bratislava, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, v zmysle §9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodov, že napriek každoročnej inflácii nebolo nájomcovi od
roku 2004 zvýšené nájomné. Rovnako si to vyžaduje potreba drobných rekonštrukčných
a údržbárskych prác vyplývajúcich z prevádzky objektu ako aj potreba finančného
zabezpečenia pri realizácii poistenia objektu. Nájomca si prenajíma priestory na dobu neurčitú
už od roku 2004 a má záujem v tomto nájme pokračovať.
Navrhovaná cena za prenájom nebytových priestorov je 13,- €/m2 za rok, t.j. 13.884,€/rok za celý predmet nájmu. Doteraz platná cena je 8,30 €/m2 za rok, t.j. 8.862,78 €/rok za
celý predmet nájmu, zvýšenú o 20% za užívanie spoločných priestorov (t.j. o 1.772,55 €/rok),
tzn. pôvodné nájomné je spolu vo výške 10.635,33 €/rok. Cena za poskytované služby a
energie je navrhovaná na 13.563,- €/rok.
Ďalej sa navrhuje aj úprava platobných podmienok, a to zavedením úroku
z omeškania v prípade neuhradenia nájomného a/alebo ceny za poskytovené služby a energie
vo výške dvojnásobku úrokovej sadzby určenej NBS platnej ku dňu omeškania.
Príjem z prenájmu nebytových priestorov bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za
služby a energie budú príjmom prenajímateľa.
Veľvyslanectvo Líbye si svoje finančné záväzky voči škole plní vždy riadne a včas,
a svojou činnosťou nenarúša výchovný a vzdelávací proces na škole. ZŠ ani v prípade
výrazného zvýšenia počtu tried nebude na svoju vlastnú činnosť tieto priestory potrebovať.
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve č.2/2004 bude s nájomcom podpísaný do 60 dní od
schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí
platnosť.
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