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___________________________________________________________________________

Predkladateľ:

Materiál obsahuje:

Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

1. Návrh uznesenia MZ MČ
Bratislava-Rača
2. Uznesenie MR MZ MČ
Bratislava-Rača
3. Dôvodová správa
4. Dokumentácia
5. Stanoviská komisií

Zodpovedný:
Ing. Viliam Denko, v. r.
vedúci oddelenia správy majetku,
investičných činností a cestného hospodárstva

Spracovateľ:
Mgr. Karol Janík, v. r.
referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

júl 2017

1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. predčasné ukončenie prenájmu nebytových priestorov, ktorý bol uzatvorený na základe
uznesenia MZ UZN 471/28/10/14/P /Zmluva o nájme nebytových priestorov č.
0334/581/2004/1CE zo dňa 29.06.2004 v znení dodatkov č. 1 a č. 2/, o výmere 246,61 m2 na
prízemí bytového domu na Cyprichovej ulici č. 1, súpisné číslo 2473, s nájomcom Slovenská
sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava za týchto podmienok:
- dátum ukončenia nájmu nebytových priestorov k 31.07.2017
jednorazová náhrada škody za predčasné ukončenie nájmu vo výške 6-mesačného
nájomného
2. prenájom časti nebytového priestoru vo výmere 5 m2 na prízemí bytového domu na
Cyprichovej ulici č. 1, súpisné číslo 2473, pre Slovenskú sporiteľňu, a.s., Tomášikova 48, 832
37 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom prevádzkovania
bankomatu za týchto podmienok:
- cena 950 EUR/rok + spotrebovaná elektrická energia
- doba nájmu: neurčitá
- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.08.2017
V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.08.2017, toto uznesenie stratí platnosť.

2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača
1. schváliť predčasné ukončenie nájmu nebytových priestorov v zmysle Zmluvy o nájme
nebytových priestorov č. 0334/581/2004/1CE zo dňa 29.06.2004 v znení neskorších dodatkov
o výmere 246,61 m2 na prízemí bytového domu na Cyprichovej ulici č. 1, súpisné číslo 2473, s
nájomcom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava za týchto podmienok:
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- dátum ukončenia nájmu nebytových priestorov 31.07.2017
- doplatenie nájomného v plnej výške zo strany nájomcu do konca dohodnutej doby nájmu,
t.j. do 30.06.2019 podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 0334/581/2004/1CE zo
dňa 29.06.2004 v znení neskorších dodatkov, bez úhrady služieb spojených s nájmom po
vyprataní a odovzdaní predmetu nájmu
2. schváliť nájom časti nebytového priestoru o výmere 5 m2 na prízemí bytového domu na
Cyprichovej ulici č. 1, súpisné číslo 2473, pre Slovenskú sporiteľňu, a.s., Tomášikova 48, 832
37 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom prevádzkovania
bankomatu za týchto podmienok:
- nájomné 950 EUR/rok/celý priestor + spotrebovaná elektrická energia
- doba nájmu: neurčitá

3.

Dôvodová správa

PREDMET:
Ukončenie prenájmu nebytových priestorov o výmere 246,61 m2, nachádzajúcich sa na prízemí
bytového domu na Cyprichovej ulici č. 1, so súpisným číslom 2473, zapísané na LV č. 1 pre
k.ú. Rača, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, vo vlastníctve hlavného
mesta SR Bratislavy, zverené do správy Mestskej časti Bratislava-Rača.
Prenájom časti nebytového priestoru o výmere 5 m2 na prízemí bytového domu na Cyprichovej
ulici č. 1, súpisné číslo 2473, zapísané na LV č. 1 pre k.ú. Rača, vedenom Okresným úradom
Bratislava, katastrálny odbor, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy
Mestskej časti Bratislava-Rača, za účelom prevádzkovania bankomatu za cenu 950,- EUR/rok
+ spotrebovaná elektrická energia na dobu neurčitú.
ŽIADATEĽ:
Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
zastúpená Ing. Štefanom Michálekom, vedúcim oddelenia Property a Ing. arch. Slavomírom
Kövešdim, vedúcim oddelenia Investícií.
ŠPECIFIKÁCIA NEBYTOVÉHO PRIESTORU:
K. ú.
LV č. č. nebytového priestoru celková výmera výmera určená k prenájmu
Rača 1
č. 12 - 901b
246,61 m2
5 m2
ÚČEL PRENÁJMU:
Prevádzkovanie bankomatu vo vlastníctve žiadateľa.
CENA ZA PRENÁJOM:
950 €/rok + spotrebovaná elektrická energia.
SKUTKOVÝ STAV:
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Spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,
IČO: 00151653, požiadala MČ listom doručeným dňa 02.05.2017, v nadväznosti na osobné
stretnutie konané dňa 26.04.2017, o predčasné ukončenie Zmluvy o nájme nebytových
priestorov č. 0334/581/2004/1CE zo dňa 29.06.2004 a v znení dodatku č. 1 zo dňa 14.11.2008
a dodatku č. 2 zo dňa 17.02.2015 (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi MČ ako
prenajímateľom a Slovenskou sporiteľňou, a.s. ako nájomcom. Žiadateľ využíval nebytové
priestory ako pobočku svojej banky a žiadosť o predčasné ukončenie nájmu bola zaslaná z
dôvodu nového usporiadania pobočkovej siete Slovenskej sporiteľne, a.s. a s tým súvisiacim
rušením niektorých pobočiek. Predmetné nebytové priestory o výmere 246,61 m2 sa nachádzajú
na prízemí bytového domu na Cyprichovej ulici č. 1, so súpisným číslom 2473, zapísané na LV
č. 1 pre k.ú. Rača, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor a sú zverené do
správy Mestskej časti Bratislava-Rača.
Zmluvný vzťah bol na základe Zmluvy uzavretý na dobu určitú, a to od 01.07.2004 do
30.06.2014, teda na obdobie 10 rokov. Predmetom nájmu boli v čase uzatvorenia Zmluvy,
okrem nebytových priestorov na prízemí aj priestory v suteréne, teda celý prenajímaný priestor
zaberal plochu 617,57 m2. Následne bol dňa 14.11.2008 uzavretý Dodatok č. 1 k Zmluve,
ktorým sa menil aj predmet zmluvy na súčasných 246,61 m2.
Nakoľko doba trvania nájmu uplynula ku dňu 30.06.2014, v zmysle §676 ods. 2
Občianskeho zákonníka bol nájom predĺžený na dobu 1 rok za tých istých podmienok. Následne
SLSP požiadala o predĺženie doby nájmu o ďalších 5 rokov. Predĺženie doby nájmu bolo
posudzované z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a rozhodlo o ňom Miestne
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom zasadnutí dňa
28.10.2014 uznesením UZN 471/28/10/14/P. Na základe uznesenia bol následne uzatvorený
dodatok č. 2 zo dňa 17.02.2015, v ktorom bola predĺžená doba nájmu o ďalších 5 rokov, do
30.06.2019. Schválením doby určitej si aj Mestská časť zabezpečila istotu trvania nájomného
vzťahu a príjmov do bežného rozpočtu.
Žiadateľ navrhol ukončiť nájom k 30.06.2017, s náhradou škody vzniknutej
predčasným ukončením nájmu počas doby určitej vo výške 3.392,90 EUR, čo predstavuje
trojmesačné nájomné bez služieb spojených s nájmom. Žiadateľ k dnešnému dňu vysporiadané
všetky finančné záväzky voči prenajímateľovi.
Žiadateľ plánuje aj naďalej využívať priestor vedľa vstupných dverí prístupný z ulice,
kde je umiestnený bankomat a v tejto súvislosti zaslal osobitne Žiadosť o umiestnenie
bankomatu, doručenú MČ dňa 02.05.2017, s navrhovaným nájmom zodpovedajúcim lokalite
a výmere priestoru vo výške 950 EUR bez DPH/rok + spotrebovaná elektrická energia. Dobu
nájmu navrhuje uzavrieť na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou.
V tejto súvislosti boli oslovené iné banky s ponukou prenájmu predmetných nebytových
priestorov pre rozšírenie svojich služieb a možnosťou zriadenia pobočky v priestoroch.
V stanovenom termíne do 05.06.2017 zo štyroch oslovených bánk na ponuku zareagovala len
Tatrabanka, ktorá oznámila, že v súčasnosti nemá záujem o rozšírenie pobočkovej siete v tejto
lokalite. Ostatné oslovené subjekty na ponuku nereagovali. Z tohto dôvodu predmetný
nebytový priestor budeme ponúkať vo verejnej obchodnej súťaži a zároveň bude možné
bankomat prenajať na ďalšie obdobie.
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Navrhujeme ukončenie nájmu prenajatých nebytových priestorov k 31.07.2017.
Žiadateľ bol informovaný o podmienkach ukončenia nájmu nebytových priestorov v zmysle
uznesenia Miestnej rady č. UZN 52/20/06/17/R, t.j. doplatenie nájomného v plnej výške zo
strany nájomcu do konca dohodnutej doby nájmu v Zmluve, t.z. do 30.06.2019, bez úhrady
služieb spojených s nájmom po vyprataní a odovzdaní predmetu nájmu listom zo dňa
21.06.2019. V odpovedi doručenej dňa 28.06.2017 uviedol, že s ukončením prenájmu
k 31.07.2017 súhlasí a ponúka jednorazovú náhradu škody vo výške 6-mesačného nájomného.
V takomto znení je upravený návrh uznesenia.
Zároveň odporúčame schváliť nájom časti nebytového priestoru o výmere 5 m2,
v ktorom je umiestnený bankomat na dobu neurčitú, vzhľadom na možnosť vypovedania
zmluvy bez udania dôvodu vo výpovednej dobe, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
za účelom prevádzkovania bankomatu.
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4.

Dokumentácia
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5. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na ukončenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí bytového domu Cyprichova ulica č. 1 pre Slovenskú
sporiteľňu, a.s.
Návrh na prenájom časti nebytového priestoru na prízemí bytového domu na Cyprichovej ulici č. 1, pre Slovenskú sporiteľňu, a.s.
Komisia

stanovisko

zapracované A/N

Komisia životného prostredia, výstavby,
územného plánu a dopravy

Komisia finančná a majetková

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ BratislavaRača schváliť
1. predčasné ukončenie nájmu nebytových priestorov v zmysle
Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 0334/581/2004/1CE
zo dňa 29.06.2004 v znení neskorších dodatkov o výmere
246,61 m2 na prízemí bytového domu na Cyprichovej ulici č. 1,
súpisné číslo 2473, s nájomcom Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava za týchto podmienok:
- dátum ukončenia nájmu nebytových priestorov: 31.07.2017
- doplatenie nájomného v plnej výške zo strany nájomcu do
konca dohodnutej doby nájmu, t.j. do 30.06.2019 podľa Zmluvy
o nájme nebytových priestorov č. 0334/581/2004/1CE zo dňa
29.06.2004 v znení neskorších dodatkov bez úhrady služieb
spojených s nájmom po vyprataní a odovzdaní predmetu nájmu;
2. nájom časti nebytového priestoru o výmere 4 m2 na prízemí
bytového domu na Cyprichovej ulici č. 1, súpisné číslo 2473,
pre Slovenskú sporiteľňu, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov za účelom prevádzkovania
bankomatu za cenu 950,- EUR/rok/celý priestor + spotrebovaná
elektrická energia na dobu neurčitú.

Komisia školská, kultúrna, športová
a pre
podporu
podnikania
a
vinohradníctva
Komisia sociálna a bytová
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A

zdôvodnenie

