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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava- Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov v trakte B3,
miestnosť č.225, č.226, I. poschodie o celkovej výmere 35,9 m2 pre MUDr. Ivicu Viskupovú,
s.r.o., Svetlá 7, 811 02 Bratislava, IČO: 47239204, za účelom prevádzkovania zubnej
ambulancie, na dobu určitú od 1.04.2016 do 31.03.2021, za cenu 50,50 €/m2/rok, zvýšenú
o 20 % za užívanie spoločných priestorov, celkovo za 2175,54 €/rok

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná,
toto uznesenie stratí platnosť.

Dôvodová správa
Žiadateľ: MUDr. Ivica Viskupová,, s.r.o., Svetlá 7, 811 02 Bratislava, IČO: 47239204.
Predmet nájmu:
2

nebytové priestory o celkovej výmere 35,9 m2 , miestnosť č.225 a č.226 ,trakt B3, I.
poschodie. Objekt je vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka, zapísaný na LV č.
4550, zverený do správy Základnej škole na Budatínskej 61, protokolom č. 12/08/2012 zo
dňa 27.11.2012 v znení dod.č.1 zo dňa 17.12.2014.
Doba nájmu: na dobu určitú od 1.04.2016 do 31.03.2021.
Výška nájmu: 50,50 €/m2/rok, zvýšená o 20% za užívanie spoločných priestorov, celkovo za
2175,54 €/rok.
Riaditeľka ZŠ Budatínska 61 požiadala o predĺženie nájomného vzťahu pre nájomcu
MUDr. Ivicu Viskupovú, ktorá má uzatvorenú nájomnú zmluvu od r.2011 do 31.03.2016, za
účelom prevádzkovania zubnej ambulancie v nebytových priestoroch školy. Vzhľadom
k tomu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si svoje záväzky plní vždy včas, ambulanciu
navštevujú predovšetkým žiaci základnej školy, navrhujeme tento prenájom posudzovať ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.

Príjem z prenájmu bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za poskytované služby a energie budú
príjmami prenajímateľa..
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve.
Návrh bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 15.02.2016 a v odborných
komisiách. Stanoviská komisií budú súčasťou materiálu.

Rok
2011-2016
2016-2026

Výška nájmu
m2/rok
50,50 €/m2/rok+ 20%
50,50 €/m2/rok+20%

Prenajatá plocha m2
35,9m2
35,9 m2

Celkový ročný
nájom
2175,54 €
2175,54 €
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