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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 podľa § 9 a ods. 9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov – v Pavilóne detských ihrísk na
Gessayovej ul.č.22 v Bratislave o výmere 22,72 m2, na pozemku parc.č.1085 v k.ú. Petržalka pre
Petra Rybára, Nám Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, za účelom prevádzkovania tetovacieho
salónu a predaja občerstvenia s vylúčením predaja a podávania alkoholických nápojov na dobu určitú
od 01.05.2017 do 30.04.2022 za cenu 46,42 €/m2/rok, celkovo za 1 054,67 €/rok

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade nepodpísania zmluvy nájomcom do 30
dní toto uznesenie stráca platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: Peter Rybár, Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava
Predmet nájmu: nebytové priestory o výmere 22,7 m2 – Pavilón detských ihrísk nachádzajúci sa na
pozemku parc.č. 1085 – ostatná plocha v k.ú. Petržalka na Gessayovej ul.č.22,Bratislava
Doba nájmu: určitá od 01.05.2017 do 30.04.2022
Výška nájomného: 46,42 €/m2/rok, celkovo za 1 054,67 €/rok.
Predmetný objekt – Pavilón detských ihrísk je zverený do správy Miestnemu podniku
verejnoprospešných služieb Petržalka, ktorý ho prevzal na základe Hospodárskej zmluvy č.12/89OPÚ zo dňa 01.12.1989 od Obvodnej hospodárskej správy školských zariadení a DJ Bratislava 5. Pán
Rybár požiadal mestskú časť o predĺženie prenájmu uvedených priestorov listom zo dňa 21.11.2016
z dôvodu, že mu končí nájomný vzťah k 30.04.2017 a má záujem naďalej pokračovať v nájme
nebytových priestorov. Nájomca si na vlastné náklady kompletne zrekonštruoval predmetný objekt,
priestory zateplil, vymenil elektrické vedenie, podlahy, okná, toalety, vykonal vodárenské a maliarske
práce, užíva ich v bezchybnom stave, riadne si plní svoje zmluvné povinnosti. Vzhľadom k tomu, že
užíva tieto priestory od r.2007, zveľaďuje ich a stará sa aj o detské ihrisko nachádzajúce sa v jeho
blízkosti, ako aj o celé okolie objektu, riaditeľ MP VPS súhlasí s predĺžením nájmu na 5 rokov za
cenu 46,42 €/m2/rok a navrhuje, aby bol tento nájom posudzovaný ako prípad hodný osobitného
zreteľa.

Porovnanie výšky nájomného
Rok

Výška nájmu
€/m2/rok

plocha o výmere

2007-2012
2012-2017

30,67 €/m2/rok
45,20 €/m2/ rok

22,72 m2

2017-2022

46,42 €/m2/rok

22,72 m2

22,72 m2

Celkový ročný nájom
754,16 € vrátane DPH
1026,94 € vrátane
DPH
1054,67
DPH

€

vrátane

Záver:
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť.
Návrh bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 23.01.2017.
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