Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
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Materiál číslo: 300/2009

K bodu: Návrh na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva hlavného mesta SR
Bratislavy – rekonštrukcia Mýtneho domčeka, Starý most

Predkladá:

Návrh uznesenia:

Marián Miškanin
prednosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Petržalka
s ch v a ľ u j e

Prerokované:
v Miestnej rade mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 20.1. 2009

Spracovateľ:
Miriam Blaškovičová
referát SMM

bezodplatný prevod majetku do vlastníctva
hlavného mesta SR Bratislavy –
- rekonštrukcia Mýtneho domčeka
v celkovej hodnote 163 422,78 €
(4 923 274,60 Sk) s účinnosťou od
1. 10. 2009

Dôvodová správa

K bodu: Návrh na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy –
rekonštrukcia Mýtneho domčeka, Starý most v celkovej hodnote 163 422,78 €
(4 923 274,60 Sk)
Predmet: Rekonštrukcia mýtneho domčeka
Odôvodnenie:
Mestská časť Bratislava-Petržalka a hlavné mesto SR Bratislava uzatvorili zmluvu
o nájme nebytových priestorov č. 079408940000 zo dňa 6. 11. 2000 a jej dodatok č. 1 zo dňa
2. 5. 2001 na priestory objektu Mýtny domček, ktorý sa nachádza na petržalskej strane
Starého mosta . Nájomná zmluva je uzatvorená na obdobie do 30. 9. 2009. Účelom nájmu
bola rekonštrukcia a revitalizácia Mýtneho domčeka a jeho následné využitie na výstavné,
administratívne, obchodné priestory a poskytovanie pohostinských služieb. Hlavné časti
zmluvy, vyňaté z úplného znenia v záujme sprehľadnenia a oboznámenia s podmienkami
prenájmu sú súčasťou materiálu (príloha č.1). Podľa článku VI. Podnájom prenajímateľ
povoľuje nájomcovi dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe.
Na základe tejto zmluvy mestská časť Bratislava-Petržalka vykonala rekonštrukciu
objektu a vybudovala potrebné inžinierske siete t.j. kábelovú prípojku NN, vodovodnú
a kanalizačnú prípojku.
Rekonštrukčné práce boli vykonané v celkovej hodnote 163 422,78 € (4 923 274,60 Sk),
z toho:
- rekonštrukcia objektu v hodnote 119 714,49 € (3 606 518,70 Sk), (rozhodnutie o povolení
užívania zn. ÚKSP 3068-TX3/05,06-Kb-1 zo dňa 19. 1. 2006 nadobudlo právoplatnosť
dňa
16. 2. 2006),
- kábelová prípojka NN v hodnote 18 234,06 € (549 319,20 Sk), (rozhodnutie o povolení
užívania zn. ÚKSP 8851-FX11/2003-Kb-8 zo dňa 30. 7. 2003 nadobudlo právoplatnosť
dňa
25. 8. 2003),
- vodovodná a kanalizačná prípojka v hodnote 25 474,23 € (767 436,70 Sk), (rozhodnutie
o povolení užívania zn. ZPS 2005/1428-GGL zo dňa 20. 12. 2005 nadobudlo
právoplatnosť dňa 5. 1. 2006).
Celková hodnota rekonštrukčných prác je vedená v účtovníctve miestneho úradu na položke
nedokončené stavby, účet 042 a to z dôvodu, že objekt Mýtny domček nie je zverený do
správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, ale je vedený v účtovnej evidencii hlavného mesta
SR Bratislavy. Nakoľko sa jedná o technické zhodnotenie majetku, je potrebné hodnotu za
rekonštrukciu priradiť k objektu Mýtny domček a tým navýšiť jeho nadobúdaciu hodnotu.
Na nebytové priestory v objekte Mýtny domček bola dňa 17.2.2003 uzatvorená nájomná
zmluva č.10/22579/2003 o nájme nebytových priestorov o celkovej výmere 109,2 m2 so
spoločnosťou EKOPALETA, s r.o.. Účelom nájmu týchto nebytových priestorov je
prevádzkovanie pohostinskej činnosti a minigalérie. V dodatku č.1 k tejto zmluve zo dňa
18.1.2006 bola dohodnutá výška nájomného na 11 768,90 € (354 550,- Sk) ročne s tým, že
podmienky nájmu sa doplnili nasledovne:
Realizáciu položenia, osadenia a zavedenia elektriky, vzduchotechniky, maliarskych
a murárskych prác, toaliet, dverí, sprchovacieho kúta, drevenej podlahy, murárskeho
materiálu, kovového zábradlia, výťahu, stropu, parapet, obkladu WC, plastových vchodových
dverí, okien, dverí a sadrokartónu, zabezpečí nájomca po odsúhlasení prenajímateľom, pričom
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finančné náklady budú predmetom kompenzácie z nájomného za prenajatý nebytový priestor
z ročných splátok nájomného. Celková čiastka investícií, ktorá bude predmetom vzájomného
zápočtu, nesmie presiahnuť hodnotu odsúhlasených investícií, čo predstavuje sumu
39 467,57 € (1 189 000,- Sk).
Dohodou o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov za rok 2006 boli započítané
pohľadávky a záväzky vo výške 11 768,90 € (354 550,- Sk) a dodatkom č. 1 k tejto dohode
boli započítané pohľadávky a záväzky vo výške 11 768,90 € (354 550,- Sk) za rok 2007.
Nájomca si môže uplatniť svoje náklady aj v roku 2008 vo výške celoročného nájomného, t.j.
čiastku 11 768,90 € (354 550,- Sk). V roku 2009 si nájomca môže uplatniť svoje náklady
len vo výške 4 160,86 € (125 350,- Sk), čo znamená, že mestská časť bude mať príjem
z prenájmu za rok 2009 vo výške 4 665,82 € (140 562,50 Sk), nakoľko nájomný vzťah
s nájomcom ako aj s hlavným mestom SR Bratislavou končí dňom 30.9.2009.
Mestská časť Bratislava-Petržalka žiadala viackrát primátora hlavného mesta SR Bratislavy
o zverenie objektu do správy resp. o dlhodobý prenájom objektu. Listom hlavného mesta
doručeným dňa 16. 3. 2007 bola mestská časť informovaná, že hlavné mesto po opätovnom
prerokovaní našej žiadosti v poradnej komisii primátora pre využitie nebytových priestorov
hl. m. SR Bratislavy trvá na svojom zamietavom stanovisku z 9. 3. 2006. Žiadosť
o predĺženie nájomnej zmluvy aj po zmluvne dohodnutom termíne k 30.09.2009 a zamietavé
stanovisko primátora hl. mesta Bratislavy k žiadosti sú súčasťou priloženého materiálu
(prílohy č. 2 a 3).
Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné hodnotu finančných prostriedkov vynaložených na
rekonštrukciu objektu Mýtny domček v celkovej výške 163 422,78 € (4 923 274,60 Sk)
odovzdať bezodplatným prevodom do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy najneskôr
k 1.10.2009. Až po uskutočnení bezodplatného prevodu v prospech hl. mesta je možné zahájiť
rokovania o preplatení finančných prostriedkov vynaložených mestskou časťou BratislavaPetržalka na jeho rekonštrukciu.
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí komisie správy majetku a miestnych podnikov dňa
5. 11. 2008, stanovisko priložené. Vo finančnej komisii bol predmetom rokovania dňa
18.11.2008, stanovisko priložené.
Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 20.1.2009
a prijala uznesenie č. 319, ktorým odporúča s pripomienkami Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petržalka
1. schváliť odplatný prevod majetku do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy –
rekonštrukcia Mýtneho domčeka v celkovej hodnote 163 422,78 € (4 923 274,60 Sk)
s účinnosťou od 1.10. 2009
2. požadovať od hl. mesta SR Bratislavy kompenzáciu nákladov vynaložených na
rekonštrukciu Mýtneho domčeka.
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Výpis uznesenia
zo zasadnutia komisie správy miestneho majetku a miestnych podnikov konaného dňa
05. 11. 2008

K bodu č. 5
Návrh na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy –
rekonštrukcia Mýtneho domčeka
Uznesenie č. 5
Komisia odporúča riešiť problematiku zaradenia majetku Mýtneho domčeka spolu
s magistrátom s tým, aby hlavné mesto uhradilo mestskej časti Bratislava-Petržalka aspoň
časť vynaložených nákladov. Súčasne odporúča zvážiť možnosť predĺženia zmluvy o nájme.
Bezodplatný prevod na magistrát neodporúča realizovať.
Hlasovanie:
Za
: 6
Proti
: 0
Zdržal sa : 0
V Bratislave, 5. 11. 2008
Za správnosť výpisu zodpovedá :
Ing. Ján Kubička, v.r.

Zápisnicu odsúhlasil :
Ing. Peter Hrdlička, v.r.
predseda komisie
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Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 18.11.2008
Prítomní: Mgr. Belohorec, Ing. Vermeš, Ing. Kocka, MUDr. Janota, PhD, CSc., Ing. Plšek
Neprítomní: Ing. Weissensteiner, Ing. Hanák, Števove, Mgr. Bakerová-Dragúňová
K bodu:
Návrh na bezodplatný prevod majetku do vlastníctva hl. mesta – Mýtny domček
Stanovisko:
Finančná komisia berie predložený materiál na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní : 5
Za
: 5
Proti
: 0
Zdržal sa : 0

V Bratislave 18.11.2008

Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček
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Príloha č. 1
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Príloha č. 2
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Príloha č. 3
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