MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA
Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho
zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača, dňa 20.5.2019
Návrh
na zníženie výšky nájomného za nebytový priestor na Námestí Andreja Hlinku č. 3 –
Babkine pazderáky, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________
Predkladateľ:
Ing. Štefan Borovský
vedúci oddelenia
Správy majetku, investičných činností
Spracovateľ:
PhDr. Jana Raková, MBA
referent správy majetku, investičných činností
Dôvodová správa
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí komisie finančnej a majetkovej dňa 11.3.2019
na základe písomnej žiadosti o zníženie nájmu zo dňa 07.02.2019 pani Boženy Marhoferovej,
Závadská 16, 831 06 Bratislava, IČO: 47832011 v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy
o nájme nebytových priestorov č.
48/2015/SMI zo dňa 01.10.2015. Komisia finančná
a majetková nesúhlasila so znížením výšky nájomného pre žiadateľku v zmysle uvedenej
žiadosti. V diskusii k uvedenému materiálu členovia komisie navrhli, aby bol na schválenie
predložený opätovne materiál s novým návrhom na zníženie výšky nájomného aj za
prítomnosti žiadateľky.
Z uvedeného dôvodu preto opäť predkladáme na prerokovanie materiál, v ktorom
žiadateľka pôvodne uviedla, že využíva predmetný nebytový priestor, ktorý sa nachádza na
prízemí v budove Račianskej kúrie so súp. č. 6123, na Námestí Andreja Hlinku č. 3, parc. č.
216/2, na LV č. 4567, v k. ú. Bratislava-Rača za účelom podnikania ako predajňu s malou
výrobňou „Babkine pazderáky“. Prenajaté priestory sú o celkovej výmere 67,05 m²
a pozostávajú z nebytových priestorov, ktoré tvorí miestnosť č. 1 o výmere cca 38,67 m²,
miestnosť č. 2 o výmere cca 20,88 m² a miestnosť č. 3 o výmere cca 3,50 m², ktoré tvoria
spolu nebytové priestory a spoločné priestory o celkovej výmere cca 4 m².
O zníženie nájmu žiada nájomca z finančných dôvodov, no okrem toho ešte uvádza vo
svojej žiadosti, že ostatné prevádzky na uvedenej ulici už postupne zanikli, okrem Račianskej
vinotéky, ktorá je otvorená vo večerných hodinách. Žiadateľka uvádza, že je na danej ulici
nízky pohyb ľudí, čo taktiež ovplyvnilo odbyt výrobkov, a tým aj tržby. Nájomná zmluva
bola podpísaná ešte v roku 2015 a ako uvádza žiadateľka od uvedenia svojej výrobne
a predajne do prevádzky má žiadateľka až do súčasnosti stabilné predajné ceny svojich
produktov. Ako ďalej uvádza, jedná sa o prevádzku, v ktorej sa vyrábajú ručne a podľa
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tradičnej receptúry pazderáky, ktoré sú miestnou špecialitou. V jej záujme je naďalej
podnikať v danom odbore a prevádzkovať výrobňu a predaj uvedených špecialít, no
v nadväznosti na zvyšujúce sa odvodové zaťaženie podnikateľov by znížené nájomné
napomohlo k jej finančnej stabilite.
V texte ďalej uvádzame tabuľku s prehľadom výšky nájmu žiadateľky od trvania
nájmu uvedených priestorov.
Vývoj výšky nájmu je uvedený v tabuľke:
Miestnosť
Spolu

2015
nájom m²/rok
2 917,25 €

m²
67,05

2019
nájom m²/rok
3029,05€

K navyšovaniu výšky nájmu došlo na základe zohľadnenia zmluvne zakotvenej
inflácie.

Návrh stanoviska komisie:
Komisia finančná a majetková súhlasí so znížením výšky nájmu pre žiadateľku Boženu
Marhoferovú od 1.7.2019 nasledovne:
a) vo výške 1/3, čo činí 1 009,68€
b) vo výške 1/4, čo činí

757,26€
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