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®ifg,z starostu Č. 7/2013

Všetci zamestnanci Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej len
"zamestnanci") sú povinní zavádzať do všetkých návrhov zmlúv, v ktorých je Mestská časť
ako oprávnený subjekt (t.j. napr. vprípade nájomných zmlúv, v ktorých Mestská časť
vystupuje ako prenajimateľi, ustanovenie o navyšovaní dohodnutých cien každoročne
o mieru inflácie.

Príklad:
"Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranného zvýšenia nájomného formou písomného
oznámenia o zvýšení nájomného za predmet nájmu v závislosti od úrovne inflácie jedenkrát
ročne. Nájomné platné k 31.decembru bežného roka sa zvýši o mieru inflácie oficiálne
vyhlásenú Štatistickým úradom SR, a to od Ol.januára nasledujúceho roka. "

Oddelenie finančné a hospodárske Miestneho úradu je povinné každoročne doručiť všetkým
oddeleniam Miestneho úradu výšku percentuálneho nárastu miery inflácie, a to do 31.0 l.
bežného roka.

Na základe informácie z oddelenia finančného a hospodárskeho sú všetci zamestnanci, do
ktorých kompetencie spadá tá ktorá zmluva, kde je Mestská časť ako oprávnený subjekt
(ďalej len "povinní zamestnanci"), povinní písomne oznámiť druhej zmluvnej strane
navýšenie ceny o mieru inflácie bezodkladne s účinnosťou od 01.02. nasledujúceho roka.

V prípade zmlúv /v ktorých je Mestská časť oprávnený subjekt/ uzatvorených na dobu
neurčitú sú všetci zamestnanci povinní každoročne sledovať úhrady druhých zmluvných
strán. V prípade, ak budú zistené dlhodobejšie omeškania v rozsahu viac ako 3 mesiace, sú
zodpovední zamestnanci povinní, po konzultácii s oddelením právnym, podnikateľských
činností a správy majetku, navrhnúť starostovi možnosť vypovedania takto uzatvorenej
zmluvy.

V prípade zmlúv /v ktorých je Mestská časť oprávnený subjekt/ uzatvorených na dobu určitú,
avšak na dlhšie obdobie (viac ako 2 roky), sú všetci zamestnanci povinní každoročne
sledovať úhrady druhých zmluvných strán. V prípade, ak budú zistené dlhodobejšie
omeškania v rozsahu viac ako 3 mesiace, sú zodpovední zamestnanci povinní, po konzultácii
s oddelením právnym, podnikateľských činností a správy majetku, navrhnúť starostovi
možnosť odstúpenia za takto uzatvorenej zmluvy.

Zodpovední: prednosta MÚ-BNM, vedúci oddelení
Termín: ihneď

Tento príkaz nadobúda účinnosť jeho vydania a zverejnenia pre zame~~s',jf1V,


