ZÁMER PRENÁJMU

Obec Brezany má zámer prenajať nasledovnú nehnuteľnosť vo vlastníctve
Obce Brezany podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov a to :
1) Časť stavby so súpisným číslom 16 – objekt OcU – TJ postavenej na parcele
283/1 ostatné plochy o výmere 1953 m2 zapísanú Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 437 pre k. ú. Brezany, Obec
Brezany, okres Žilina a to konkrétne prevádzku pohostinstva na dobu neurčitú
s účinnosťou od ......... 2017 za cenu 100 EUR mesačne, pričom výšku
nájomného je možné každoročne jednostranne zo strany obce zvyšovať o mieru
inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien, ktorá bola zverejnená
Štatistickým úradom SR s tým, že energie bude nájomca uhrádzať podľa
skutočnej nameranej spotreby. Obec Brezany navrhuje nebytové priestory
prenajať Antonovi Sikorovi, s miestom podnikania Bláhova č. 10, 01004 Žilina
Bánová, IČO: 45 581 223 za nasledovných podmienok:
a. Výpovedná doba 3 mesiace,
b. Nájomca je povinný poskytnúť a sprístupniť futbalovému klubu bezodplatne
počas futbalových zápasov a tréningov priestory sociálnych zariadení
a spoločných priestorov a uhrádzať s tým spojené náklady na udržiavanie
čistoty v sociálnych zariadeniach, spoločných priestoroch
Odôvodnenie:
Dňa 11.08.2016 bola uzatvorená medzi Obcou Brezany a Antonom Sikorom,
s miestom podnikania Bláhova č. 10, 010 04 Žilina Bánová, IČO: 45 581 223
zmluva č. 1/NB/2016 o nájme, ktorej predmetom bol prenájom nebytových
priestorov uvedených v čl. 1) tohto zámeru a to s platnosťou do 31.10.2017
(ďalej len „zmluva o nájme“).
Nájomca požiadal Obec Brezany ako prenajímateľa o predĺženie zmluvy
o nájme, pričom sa zároveň zaviazal bezodplatne poskytnúť a sprístupniť
futbalovému klubu počas futbalových zápasov a tréningov priestory sociálnych
zariadení a spoločných priestorov a uhrádzať s tým spojené náklady na
udržiavanie čistoty v sociálnych zariadeniach, spoločných priestoroch a ich
okolí, čo umožní efektívne a praktické využívanie majetku obce.
Výška nájomného je stanovená v súlade s § 9a ods. 9. zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a to vo výške, za akú sa v súčasnosti
na tom istom resp. obdobnom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na
dohodnutý účel porovnateľné nebytové priestory.

Vzhľadom k tomu, že ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa
vzťahujú aj na prenechanie majetku obce do nájmu a nie je potrebné uskutočniť
prenájom nebytových priestorov podľa § 9a ods. 1 tohto zákona, obec môže
uplatniť § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí, t.z. uplatniť prípad hodný
osobitného zreteľa.
Podľa stanoviska Ministerstva financií SR zo dňa 12.8.2009 zákon o majetku
obcí nekonkretizuje prípady hodné osobitného zreteľa, ale malo by ísť o prípady,
kedy by bolo neprimerane tvrdé postupovať podľa § 9a od.1 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, alebo by tým vznikli neprimerane vysoké náklady.
S prihliadnutím na vyššie uvedené, s ohľadom na špecifickú požiadavku obce
zabezpečiť pre futbalový klub bezplatné poskytovanie sociálnych zariadení
a spoločných priestorov počas tréningov a zápasov futbalového klubu, nie je
možné predpokladať, že o nájom nebytových priestorov by za týchto podmienok
prejavili záujem aj ďalší uchádzači. Navyše, vynaloženie finančných prostriedkov
na organizovanie obchodnej verejnej súťaže alebo iného postupu
predpokladaného zákonom o majetku obcí by vzhľadom k výške nájomného
nebolo hospodárne, účelné a efektívne.

