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Dôvodová správa
Žiadosť

Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 4541205,
uzatvorenej dňa 07.12.2012 a zverejnenej dňom 18.12.2012 medzi
Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Rodinným detským domovom
n.o., IČO:36084492, so sídlom Ul. Družby č. 4183/26, 921 01 Piešťany
ako nájomcom, predmetom ktorého je zmena Zmluvy č. 4541205
spočívajúca v zmenšení predmetu nájmu podľa čl. I. ods. 2, v doplnení
čl. II. ods. 5 o udelenie súhlasu prenajímateľa pre nájomcu za účelom
realizácie podnájmu za symbolickú sumu a v rozsahu úhrady nákladov
energií jednotlivými podnájomníkmi, ako aj o výšku sumy na úhradu
energií ...,- eur/mesiac nájomcom
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov
B/ Návrh skončiť zmluvný vzťah dohodou v súlade s článkom V. ods. 2
Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. 4541205, uzatvorenej dňa 07.12.2012
a zverejnenej dňom 18.12.2012 medzi Mestom Piešťany ako
prenajímateľom a Rodinným detským domovom n.o., IČO:36084492,
so sídlom Ul. Družby č. 4183/26, 921 01 Piešťany ako nájomcom, a to
v celom rozsahu ku dňu ...... v prípade, že nebude prijaté uznesenie o
schválení Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 4541205

-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Stanovisko Komisie pre legislatívu a právo MsZ Piešťany: Uznesenie č.
Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie MsZ Piešťany: Uznesenie č.
Spracovateľ: Mgr. Monika Mackovjaková, referent Referátu právneho MsÚ Piešťany
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Dôvodová správa
Prenajímateľ – Mesto Piešťany je vlastníkom nehnuteľností zapísaných v LV č. 600 k. ú.
Kocurice ako pozemky parc. č. 1/1 vo výmere 758 m2 zastavané plochy a nádvoria a na nej sa
nachádzajúcej stavby súp. č. 4183, parc. č. 1/2 vo výmere 267 m2 zastavané plochy
a nádvoria a parc. č. 1/3 vo výmere 291 m2, zastavané plochy a nádvoria spolu
s príslušenstvom a súčasťami.
Prenajímateľ ako vlastník prenechal nájomcovi do nájmu nehnuteľnosti výlučne za účelom
vykonávania činností v rozsahu platného štatútu, ktorý bol doplnený dodatkom č. 3
rozšírením účelu o poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v znení
neskorších predpisov, a to: sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb v zariadení: domov na pol ceste.
Nájomca je nútený znížiť výdavky a požiadal prenajímateľa o úpravu predmetu nájmu jeho
zmenšením od 01.01.2016, pričom pozemky tvoriace predmet nájmu má nájomca záujem
užívať v nezmenšenom rozsahu.
Nájomca má záujem užívať v stavbe len miestnosti v členení:
na prízemí vľavo miestnosti so samostatným vstupom z boku budovy z ulice, vrátane garáže
a miestnosti v podkroví nachádzajúce sa nad ľavým krídlom prízemia.
Nájomca má záujem poskytnúť časť priestorov v podkroví nad ľavým krídlom do podnájmu.
Ostatné priestory – vpravo od hlavného vstupu na prízemí a aj v podkroví nad pravou časťou
stavby by zostali neužívané, nakoľko nájomca nedokáže v horizonte jedného roka tieto
priestory poskytnúť do užívania ďalším podnájomníkom. Preto by v prípade podmienky
prenájmu celej budovy žiadal nájomca o finančný príspevok na prevádzku neužívaných
priestorov vo výške nákladov na temperovanie, ktoré nájomca predpokladá vo výške polovice
súčasných
nákladov,
t.j.
cca
6000-7000
eur
za
rok.
Na úhradu energií, s prihliadnutím na zníženie výdavkov, je nájomca schopný prispievať len
v sume do 450,- eur/mesiac. Spotreba za rok 2014 bola vo výške 22.800,- eur.
Vyjadrenie Referátu majetku mesta MsÚ Piešťany: V prípade ukončenia nájmu RMM
doporučuje budovu ďalej netemperovať a snažiť sa budovu predať. Budova je energeticky
veľmi náročná. Podľa vyjadrenia súčasnej riaditeľky RDD náklady za plyn za rok sú 22.800
EUR. Vykurovanie budovy MsÚ spolu s prístavbou stojí ročne necelých 16.000 EUR. Pritom
budova MsÚ je podstatne rozsiahlejšia a obvodové múry nie sú zateplené. Predpokladané
náklady na odstavenie budovy, vypustenie systému od vody by mali byť cca 1.500 EUR.
Vyjadrenie Referátu finančného MsÚ Piešťany: Bolo by vhodné, keby sa mestu aspoň
časť nákladov vrátila v podobe príjmov z prenájmu a tiež z dôvodu, že by budova nebola
úplne opustená.

