M E S T S K Á  Č A S Ť   B R A T I S L AV A  -  N O V É   M E S T O




Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
konaného dňa  15.10.2013





N á v r h
na zníženie nájmu na  prenájom nebytového priestoru  na ul.  J.C.Hronského č. 16
pre nájomcu ŽBLNK TOMAX s.r.o



Predkladá :						Materiál obsahuje :

Ing. Ľudovít Kollárik					1. Návrh uznesenia
prednosta MÚ B-NM					2. Dôvodovú správu
							3. Žiadosť o zníženie nájmu					              				4. Zmluva o nájme NP s BD III + dod. č.6
							5. Nákres NP


Spracovateľ :	

Alžbeta Andrášiková
referent  OSB,NPaVS





Na rokovanie prizvať :			Stanovisko právnej skupiny :

Alžbetu Andrášikovú				- nie je potreba právneho posúdenia 
referenta OSB,NPaVS





O k t ó b e r   2013

N á v r h     u z n e s e n i a



M i e s t n e   z a s t u p i t e ľ s t v o


s c h v a ľ u j e



zníženie nájmu za prenájom nebytového priestoru na ulici J.C.Hronského č. 16 pre nájomcu ŽBLNK TOMAX s.r.o. so sídlom na Björnsonovej č. 7, ktorý  v týchto priestoroch prevádzkuje rýchločistiareň   o  15 %  z  ročného nájmu na obdobie   od 1.10.2013 do 30.6.2015.








a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami


























D ô v o d o v á    s p r á v a


           Materiál  je predkladaný z dôvodu žiadosti nájomcu nebytového priestoru na  J.C. Hronského č. 16 ŽBLNK TOMAX s.r.o. so sídlom na Björnsonovej č. 7, ktorý v týchto priestoroch  prevádzkuje rýchločistiareň, o zníženie nájmu z dôvodu nízkych tržieb a dlhodobo pretrvávajúcej zlej finančnej situácie na trhu. 
	Nebytový priestor  má rozlohu 16,52 m2 a nájom je stanovený vo výške 59,75 €/m2, čo predstavuje ročný nájom vo výške  987,07 € bez služieb.
	Konateľka   spoločnosti  ŽBLNK  TOMAX  s.r.o.  p. Elena Irecká  podala žiadosť už v roku 2009 o   zníženie nájmu  z  obdobných  dôvodov  o 15 %,  na  základe ktorej  bolo znížené  nájomné na  50 €/m2  na dobu od 1.10.20109 do 30.9.2010.
	Z uvedených dôvodov navrhujeme  znížiť ročný nájom o 15 % na obdobie od 1.10.2013 do 30.6.2015, čo predstavuje čiastku  148 €/rok.


































	
















