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NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU
NACHÁDZAJÚCEHO SA NA PRÍZEMÍ BYTOVÉHO DOMU NA
WINTEROVEJ UL. 1752/10 V PIEŠŤANOCH
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Dôvodová správa
Písomné stanovisko realitnej kancelárie o určení výšky nájmu
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 32
zapísaného v LV č. 7951 kat. územie Piešťany, nachádzajúceho sa na
prízemí bytového domu na Winterovej ul. 1752/10 v Piešťanoch vo
výlučnom vlastníctve Mesta Piešťany, v správe Bytového podniku
Piešťany, s.r.o. ako prenajímateľa, na základe výsledku ponukového
konania v súlade s ust. čl. VI. ods. 1 a 2 Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Piešťany, pre nájomcu P.G.S., s.r.o., so sídlom
A. Trajana 6, Piešťany, IČO: 36 248 916, za účelom prevádzkovania
vinotéky s knižnicou a starožitným nábytkom, na dobu neurčitú,
s 3 mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné 86,--/m2/ročne
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Stanovisko komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie:
Komisia po prerokovaní odporúča

Spracovateľ: Mgr. Naďa Rybáriková, právnik BPP, s.r.o
Predkladateľ: Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ BPP, s.r.o.

Dôvodová správa
Mesto Piešťany je vlastníkom nebytového priestoru č. 32 nachádzajúceho sa na prízemí
bytového domu na Winterovej ul. 1752/10 v Piešťanoch, zapísaného v LV č. 7951 pre obec
a k. ú. Piešťany (bývalá predajňa dámskeho a pánskeho oblečenia). Bytový podnik Piešťany,
s.r.o. vykonáva správu predmetného nebytového priestoru v zmysle Zmluvy o výkone správy
majetku, uzavretej s Mestom Piešťany dňa 31.12.2005.
Z dôvodu ukončenia nájmu nebytového priestoru bývalým nájomcom, bolo v súlade so zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. čl. VI. ods. 1 a 2
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany vyhlásené na nájom nebytového priestoru
ponukové konanie. Minimálna výška nájomného bola určená písomným stanoviskom
realitnej kancelárie Realfin Markt s.r.o., so sídlom Vajanského 58, 921 01 Piešťany,
IČO: 36 251 739 vo výške 84,-- €/m2 ročne (7,-- €/m2 mesačne), čo predstavuje pri výmere
nebytového priestoru 275 m2 výšku nájomného 23 100,-- € ročne.
Ponukové konanie bolo zverejnené v regionálnej tlači A.B. Piešťany, v úradných tabuliach
Mesta Piešťany, na webovej stránke Mesta Piešťany a na webovej stránke Bytového
podniku Piešťany, s.r.o.
Bytovému podniku Piešťany, s.r.o. bola v stanovenom termíne doručená 1 obálka s ponukou
spoločnosti P. G. S., s. r. o., so sídlom A. Trajana 6, Piešťany, IČO: 36 248 916, ktorá
ponúkla výšku nájomného 86,-- €/m2 ročne a má záujem využívať nebytový priestor za
účelom prevádzkovania vinotéky s knižnicou a starožitným nábytkom. V zmysle čl. IV. ods. 3
písm. g) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany nájom nehnuteľného majetku
mesta, ktorého výmera presahuje 150 m2 schvaľuje MsZ.
Komisia na vyhodnotenie ponúk, menovaná primátorom Mesta Piešťany po otvorení obálok
skonštatovala, že doručená ponuka spĺňa formálne náležitosti a je v súlade s podmienkami
nájmu.
Vzhľadom na jedinú ponuku P.G.S., s.r.o., so sídlom A. Trajana 6, 921 01 Piešťany, ktorá
spĺňa podmienky vyhláseného ponukového konania, komisia odporúča MsZ mesta Piešťany
nájom nebytového priestoru č. 32 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na
Winterovej ul. 1752/10 v Piešťanoch, za ním ponúknuté nájomné 86,-- €/m2/rok schváliť.
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