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December 2011
V areáli prírodného kúpaliska Kuchajda má EKO - podnik VPS uzatvorené tieto nájomné zmluvy:

KAMEL, spol. s r.o. Junácka 6, Bratislava, IČO: 35896531
B.O.N. Gastro, spol. s r.o. Junácka 6, Bratislava, IČO: 35923334

Zmluva o prenájme  časti obecného pozemku na prevádzkovanie reštauračného zariadenia  „VODNÝ SVET“  bola uzatvorená dňa 29. 9. 2004 na dobu určitú do 30. 7. 2013. Dodatkom č. 2  zo dňa 13. 6. 2006 bola doba nájmu predĺžená do 30. 9. 2034. Nájomné bolo určené na 8,30 €/m/2/rok  (250,- Sk/m/2/rok) za 881,11 m/2 bez DPH, ročné nájomné činí 8 774,16 € vrátane DPH. Nájomca  nájomné neplatí pravidelne, je potrebné ho vyzývať upomienkami na úhradu nájomného. 
Nájomca KAMEL spol. s r.o. Bratislava nám listom zo dňa 29. 7. 2006 oznámil, že prevádzkovateľom reštauračného zariadenia MOLO je spoločnosť B.O.N. Gastro, spol. s r.o. Junácka 6, Bratislava. Súčasne nám oznámil, že názor reštauračného zariadenia „Vodný svet“ sa mení na „MOLO Restaurant“.
S prevádzkovateľom firmou  B.O.N. Gastro, spol. s r.o. Junácka 6, Bratislava sme uzatvorili nájomnú zmluvu za účelom umiestnenia informačných tabúľ v počte 3 ks o výmere /1 m x1,8 m/  výlučne len na  informovanie o prevádzkových hodinách reštaurácie MOLO Restaurant. Ročné nájomné  činí 71,10 € vrátane DPH. Napriek upomienkam dlhuje  nájomné za rok 2011.
	Nájomca platí  nepravidelne. Do dnešného dňa napriek upomienkam, dlhuje čiastku 31,45 € vrátane DPH za spotrebovanú el. energiu   za napojenie parkovacích závor pre parkovisko reštaurácie za rok 2010.  Na zaplatenie nájomného je potrebných sústavne viacero upomienok.

McJeder, spol. s r.o. Kopčianska 65, 851 01 Bratislava, IČO: 36358817

Zmluva o prenájme časti obecného pozemku  bola  uzatvorená dňa 20. 4. 2006 na vybudovanie a prevádzkovanie 6 stánkov  za účelom prevádzkovania pohostinskej činnosti  o celkovej výmere 102 m/2 + 180 m/2 na sedenie.
Dodatkom  č. 2 zo dňa 10. 2. 2009 pristúpil k doterajšiemu nájomcovi   počnúc dňom 1. 3. 2009 druhý nájomca  Ján Ertl, Homoľová 8, 841 01 Bratislava, IČO: 35441755 s tým, že firme McJeder zostali v prenájme stánky č. 1, 3,  5  a firme p. Ertla zostali v prenájme stánky č. 2, 4, 6.

Nájomca  McJeder stánky č. 1. 3. 5 prenajíma nasledovne: 
-  stánok  č.1  firme  SERHIY Babinets, Ovručská 7, 831 01 Bratislava
IČO: 44266316
DIČ : 1080133120
Na dobu určitú do 28. 02. 2012
Za účelom prevádzkovania pohostinskej činnosti.
- stánok č. 3 firme Andrea Kráľovičová, so sídlom Belinského 15, 851  02 Bratislava
IČO: 43515363
DIĆ: 1077499082
Na dobu určitú do 28. 02. 2012
Za účelom prevádzkovania pohostinskej činnosti.
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- stánok č. 5 firme ZEMRA, spol. s r.o. zastúpená  Janette Krchňákovou so sídlom Gessayova 23, 851 03 Bratislava
IČO: 46084193
DIČ: 2023222817
Na dobu určitú do 28. 02. 2012
Za účelom prevádzkovania pohostinskej činnosti.

Nájomca  Ján Ertl  stánky č. 2, 4, 6, prenajíma nasledovne: 
- stánok č. 2 firme   K.M.G.S., spol. s r.o. Varavská 710/28, 919 25 Šúrovce        
IČO: 44041519
DIČ : 2022611833
Na dobu určitú do 28. 02. 2012
Za účelom prevádzkovania pohostinskej činnosti.
- stánok č. 4 firme p. Adrianou Baranovou, Švabinského 904/2, 851 01 Bratislava
IČO: 45559031
DIČ: 1077499082
Na dobu určitú do 28. 02. 2012
Za účelom prevádzkovania pohostinskej činnosti.
- stánok č. 6  s firmou s Attilom Némethom, Záborského 877/2, 831 03 Bratislava
IČO: 44732902
DIĆ: 1070989656
Na dobu určitú do 28. 02. 2012
Za účelom prevádzkovania pohostinskej činnosti.
Dodatkom č. 3 zo dňa 18. 4. 2011 sme  z dôvodu rozšíreného vonkajšieho, letného sedenia   rozšírili nájom o 50 m/2 každému nájomcovi na obdobie mesiacov máj až september. 
Ročný nájom u oboch nájomcov činí  po 2299,80 € vrátane DPH a 119,50 € vrátane DPH   za služby  pre každého. Za rozšírené vonkajšie, letné sedenie činí čiastka 295 € vrátane DPH pre každého nájomcu.
Zmluva o nájme časti obecného pozemku je do 31. 12. 2014.
Úhrady nájomného a služieb sú platené načas bez akýchkoľvek upomienok.
Stánky nie sú vlastníctvom  EKO-podniku VPS ani MČ Bratislava Nové  - Mesto.

Kováčová Katarína, Mánesovo nám. č. 3, 851 02 Bratislava, IČO: 33766479

Zmluva o prenájme časti obecného pozemku bola uzatvorená dňa 31. 5. 2004 za účelom  prevádzkovania stánku  na poskytovanie občerstvovacích služieb. Dodatkom č. 2 zo dňa 9. 2. 2009 bola nájomná zmluva predĺžená do 31. 12. 2014.
Ročný nájom  za 130 m/2/rok činí 1228,20  €, služby vo výške1653 €.
Úhrady nájomného a služieb sú platené načas bez akýchkoľvek upomienok.
Stánok nie je vlastníctvom  EKO-podniku VPS ani MČ Bratislava Nové  - Mesto.
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Szilli Dušan – Szilliová Martina, Chemická 20, 831 04 Bratislava, IČO: 37503855

Zmluva o prenájme časti obecného pozemku bola uzatvorená dňa 13. 9. 2006 za účelom prevádzkovania stánku  na poskytovanie občerstvovacích služieb. Dodatkom č. 2 zo dňa 9. 2. 2009 bola nájomná zmluva predĺžená do 31. 12. 2014.
Ročný nájom  za 130 m/2/rok činí 1631,14  € vrátane DPH, služby vo výške1254,72 € vrátane DPH.
Dodatkom č. 1 zo dňa 18. 4. 2011 sme  z dôvodu rozšíreného vonkajšieho, letného sedenia   rozšírili nájom o 35 m/2 /spolu 50 m/2/ nájomcovi na obdobie mesiacov máj až september. Za rozšírené vonkajšie, letné sedenie zaplatil nájomca 479,50 € vrátane DPH.
Úhrady nájomného a služieb sú platené načas bez akýchkoľvek upomienok.
Stánok nie je vlastníctvom  EKO-podniku VPS ani MČ  Bratislava Nové -  Mesto.

Herák Jozef  -  EUROCASA, P. J. Šafárika 376/3, 927 01 Šaľa, IČO: 40894428

Zmluva o prenájme časti zvereného majetku bola uzatvorená dňa 23. 2. 2004 za účelom prenájmu plochy na verejných WC – vyvesenia 55 kusov malých kovových /plastových/ rámčekov veľkosti A4 za účelom reklamy. Dodatkom č. 1  sa dňom 1. 10 2006 zmenil doterajší nájomca p. Herák Jozef na EUROCASU, spol. s r.o. zastúpenú p. Jozefom Herákom. Dodatkom č. 2 zo dňa 9. 2. 2009 bola nájomná zmluva predĺžená do 31. 12. 2014.
Ročný nájom  za reklamu na verejných WC činí 18,26 € vrátane DPH.
Úhrady nájomného  sú platené načas bez akýchkoľvek upomienok.

IMMOSTAV, spol. s r.o., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO:17331641

Zmluva o prenájme časti obecného pozemku, budovy a tenisového kurtu bola uzatvorená Mestskou častou Bratislava - Nové Mesto spolu s EKO - podnikom  VPS dňa 30. 9. 2009 na dobu určitú do 31. 8. 2019 za účelom prevádzkovania tenisového kurtu o výmere 36 x 16 m časti jednopodlažnej stavby o výmere 63,69 m/2  a terasy o výmere 108,6 m/2.
	Ročný nájom tenisového kurtu + stavba + terasa činí 8400 € ročne vrátane  DPH a služby  vo výške 720 € vrátane DPH.
	Nájomné a služby  sú platené načas bez akýchkoľvek upomienok.
	Budova a tenisový kurt je zverený MČ BNM do správy EKO –podniku VPS.
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SLOVAK ACTUAL, Ovručská 5, Bratislava, IČO: 35934697

Zmluva o prenájme časti obecného pozemku bola uzatvorená dňa 26. 5. 2009 za účelom prevádzkovania stánku  na poskytovanie občerstvovacích služieb na dobu určitú do 31. 12. 2014.
Ročný nájom  za 33 m/2/rok činí 1888,21  € vrátane DPH, služby vo výške 1254,72 € vrátane DPH.
Dodatkom č. 1 zo dňa 18. 4. 2011 sme  z dôvodu rozšíreného vonkajšieho, letného sedenia   rozšírili nájom o 35 m/2 /spolu 50 m/2/ nájomcovi na obdobie mesiacov máj až september. Za rozšírené vonkajšie, letné sedenie zaplatil nájomca 579,25 € vrátane DPH.
Stánok nie je vlastníctvom  EKO-podniku VPS ani MČ  Bratislava -  Nové Mesto.


JUDr. Viliam Žákovič, bytom Starohradská 14, 851 05 Bratislava

Zmluva o prenájme časti obecného pozemku bude uzatvorená v zmysle uznesenia MZ MČ BNM č. 7/16 v novembri 2011  na dobu neurčitú za účelom prenájmu:  :
	na parc. č. 15120/11 o výmere 18 m/2, na ktorom stojí garáž – prístrešok na domový odpad : nájom 5,93 €/m/2/mesiac, teda za 18 m/2 nájom ročne činí 1 280,88 €

na parc. č. 15120/12 a na parc. č. 15120/13  spolu o výmere 36 m/2, na ktorom stoja dve garáže – sklad  návratných obalov :  nájom 5,93 €/m/2/mesiac,   teda za 36/m/2 nájom ročne činí  2 561,76 €
na parc. č. 15120/9 o výmere 103 m/2  na  letnú terasu, ktorú využíva len v čase od 1. 4.  do 30. 10.  – t.j. 7 mesiacov:  nájom za 11,85 €/m/2/mesiac, t.j. za 7 mesiacov v roku nájom činí  8 543,85 €
za umiestnenie 2 informačných tabúľ:  nájom činí 30 €/rok/kus, teda za rok a dve tabule nájom činí  60 €  
Podľa vyššie uvedených cien bude vymáhaný prenájom za 3 roky dozadu.





