Materiál k bodu č. 11

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 26.6.2018

Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska Rusovce (vchod zo
zadnej strany) o výmere 65 m2 a časť pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 m2
slúžiaca ako plocha na státie vozidiel ako prípad hodný osobitného zreteľa
Predkladateľ:
Dušan Antoš, v. r.
starosta

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Žiadosť + živnost. list
3. Snímka z mapy
4. Pôdorys
5.Výpisy z LV

Spracovateľ:
Janette Kubicová

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom nebytových priestorov a to: miestnosti č. 43, 44 – časť, 51 – časť, 54,
55, 56, 57 o celkovej výmere 65 m2 , ktoré sa nachádzajú v budove Zdravotného strediska
Rusovce na pozemku parc. č. 965/2 a časť priľahlého pozemku parc. č. 965/1 o veľkosti
31,5 m2
slúžiaci ako plocha na státie vozidiel pánovi Dávidovi Reindlovi, bytom
Pohraničníkov 594/45, 851 10 Bratislava, IČO: 45874751, na dobu 2 rokov zo začiatkom od
1.7.2018 za cenu nájmu 49,80 €/ m2 /ročne + spotrebu energií a 50,- €/mesačne za nájom
predmetného pozemku – státie vozidiel, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov vzhľadom na
to, že považujeme vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predmetné priestory za
neefektívne z dôvodu finančnej výhodnosti pre MČ
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Dôvodová správa
Pán Dávid Reindl, bytom Pohraničníkov 45, 851 10 Bratislava, požiadal dňa
11.4.2018 MČ BA – Rusovce o prenájom nebytových priestorov (bližšie špecifikovaných v
priloženom pôdoryse budovy) a to: miestnosti č. 43, 44 – časť, 51- časť, 54, 55, 56, 57 o
celkovej výmere 65 m2, ktoré sa nachádzajú v budove Zdravotného strediska v BA –
Rusovciach a časť priľahlého pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 m2, na ktorom je
zhotovená spevnená plocha s prístreškom, slúžiaca na státie vozidiel. Účelom nájmu je
zriadenie tetovacieho štúdia.
Nájom za predmetné nebytové priestory vo výške 49,80 €/m2/rok predstavuje pri
výmere 65 m2 ročný príjem pre MČ 3.237,- € (slovom: tritisíc dvestotridsaťsedem eur). Nájom
pozemku o výmere 31,5 m2 slúžiaci na státie vozidiel prinesie MČ príjem vo výške 600,€/rok. Ostatné podmienky súvisiace s prevádzkou a zriadením tetovacieho štúdia a so
spotrebou energií budú s budúcim nájomníkom bližšie špecifikované v nájomnej zmluve.
Posledný nájomca v týchto priestoroch ukončil nájom 15.6.2015, odvtedy je
predmetný nebytový priestor bez nájomcu. V roku 2015 sa uskutočnila celková oprava
strešnej krytiny, nakoľko do týchto priestorov zatekalo. Avšak aj napriek vyhláseniu VOS
a následnej prípravy nájomnej zmluvy sa nepodarilo tieto priestory prenajať. Potencionálni
nájomcovia odstúpili od uzavretia zmluvy. Za rozhodnutím odstúpiť od uzavretia zmluvy boli
vysoké vstupné náklady na prevádzku v týchto priestoroch a fakt, že budova je zahrnutá do
územia, na ktorom sa má realizovať projekt Castellum. Realizácia tohto projektu môže
znamenať ako pre MČ tak aj pre nájomníkov zmeny vo využívaní tohto objektu.
Prenájom navrhujeme schváliť na dobu 2 rokov od 1.7.2018 ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov vzhľadom na to, že považujeme vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na
predmetné priestory za neefektívne z dôvodu finančnej výhodnosti pre MČ.

Vypracovala: Janette Kubicová
V Bratislave, dňa 29.5.2018

2

3

4

5

6

7

8

9

