
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materi�l na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 24. novembra 2009

Materi�l č�slo: 440/2009

K bodu: 
N�vrh na pren�jmy nebytov�ch priestorov hodn�ch osobitn�ho zreteľa pre klubov� 
a z�ujmov� činnosť det� a ml�deže

Predklad�:
Mari�n Miškanin N�vrh uznesenia:
prednosta V pr�lohe.

Prerokovan�:
- v miestnej rade: 18.11.2009 
- v operat�vnej porade starostu: 9.11.2009
- v komisii kult�ry, ml�deže a športu: 11.11.2009

Spracoval:
Robert Schn�rmacher

Elena Pol�kov�
ved�ca oddelenia ŠKaŠ



2

N�vrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:

1. s c h v a ľ u j e

a) určenie nebytov�ch priestorov na Ambroseho ul. č. 6, Ambroseho ul. č. 13, 
Ambroseho ul. č. 15 a Vyšehradsk� 33 ako priestory hodn� osobitn�ho zreteľa podľa  
� 9a)  ods. 9 p�sm. c) z�kona č. 258/2009 Z. z., ktor�m sa men� a dopĺňa  z�kon č. 
138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov a o zmene a doplnen� 
niektor�ch z�konov,

b) pre klubov� činnosť det� a ml�deže priestory podľa bodu 1a),
c) n�jom za už�vanie nebytov�ch priestorov na klubov� a z�ujmov� činnosť det� 

a ml�deže na dobu neurčit� za 1 euro/m�/rok, podľa � 9a  ods. 1 p�sm. a) z�kona č. 
258/2009 Z. z. v znen� neskorš�ch predpisov a o zmene a doplnen� niektor�ch 
z�konov,

d) povinnosť n�jomcu uhr�dzať všetk�ch n�klady za služby, vr�tane odvodov do fondu 
opr�v, spojen�ch s už�van�m nebytov�ch priestorov, stanoven�ch spr�vcom bytov�ho 
fondu a spoločenstvom vlastn�kov bytov.

2. s � h l a s �

a) s uzatvoren�m n�jomn�ch zml�v na dobu neurčit� podľa podmienok v bode 1b) a 1c) pre 
s�časn�ch n�jomcov: 
aa) Nebytov� priestory na Ambroseho 6 pre:

- Združenie Umenie pomoci, Mamateyova 10
- Občianske združenie Kresťania v meste, Budat�nska 47 
- Spoločenstvo kresťanov – Jednota Bratsk�, Černyševsk�ho 11

ab) Nebytov� priestory na Ambroseho 13 pre:
- Slovensk� skauting, 91. zbor Bratislava, Ambroseho 11
- Slovensk� skauting, 13. zbor Bratislava-Petržalka, Gercenova 19

ac) Nebytov� priestory na Ambroseho 15 pre:
- Občianske združenie Kaspian, Topoľčianska 19

b) s vyhl�sen�m verejnej obchodnej s�ťaže na nebytov� priestor na Vyšehradskej ul. č. 33 za 
podmienok uveden�ch vyššie v bode 1.
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D�vodov� spr�va

Podľa � 9a ods. 1, p�smeno a) z�kona č. 258/2009 Z. z. dňa 16. j�na 2009, ktor�m sa 
men� a dopĺňa  z�kon č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov a o zmene 
a doplnen� niektor�ch z�konov prevody vlastn�ctva  majetku obce sa musia vykonať na 
z�klade obchodnej verejnej s�ťaže.

Podľa � 9a, ods. 9 ustanovenia odseku 1 je obec povinn� pr�slušn� ustanovenia tohto 
z�kona primerane uplatniť aj pri prenech�van� majetku obce do n�jmu a to najmenej za tak� 
n�jomn�, za ak� sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenech�vaj� do n�jmu na dohodnut� 
�čel rovnak� alebo porovnateľn� nehnuteľnosti okrem p�smena c) pr�padov hodn�ch 
osobitn�ho zreteľa, o ktor�ch obecn� zastupiteľstvo rozhodne trojp�tinovou v�čšinou 
pr�tomn�ch poslancov.

Z uveden�ho d�vodu, v zmysle z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� novely 
258/2009 Z.z., predklad�me n�vrh na dlhodob� pren�jom nebytov�ch priestorov (NP) na 
Ambroseho 6, Ambroseho 13, Ambroseho 15 a na Vyšehradskej 33 za podmienok uveden�ch 
v n�vrhu uznesenia.

Na z�klade uveden�ho je materi�l predložen� na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka (MZ). Materi�l bol predmetom rokovania komisie kult�ry, 
ml�deže a športu 11.11.2009, kde členovia mali k dispoz�cii spr�vy o činnost� jednotliv�ch 
organiz�ci�, ich žiadosti o predĺženie n�jmu a potvrdenia o �hrade n�kladov za využ�vanie 
nebytov�ch priestorov. Komisia kult�ry, ml�deže a športu miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Petržalka odpor�ča schv�liť pren�jom pre navrhovan� organiz�cie.

Materi�l bol predmetom rokovania Miestnej rady miestneho zastupiteľstva  mestskej 
časti Bratislava-Petržalka dňa 18.11.2009 a bol odporučen� na rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 24.11.2009.

I. N�vrh na pren�jom nebytov�ch priestorov pre klubov� a z�ujmov� činnosť det� 
a ml�deže 

1. Nebytov� priestory na ul. Ambroseho 6

O predĺženie n�jomnej zmluvy na nebytov� priestory na Ambroseho 6 požiadali p�somne 
nasleduj�ce organiz�cie:
a) Združenie Umenie pomoci

Predsedn�čka PhDr. Anna Surovcov�
Združenie sa zaober� poskytovan�m soci�lneho poradenstva a soci�lnou prevenciou pre 

občanov s ťažk�m zdravotn�m postihnut�m. Poskytuje tiež vzdel�vanie dobrovoľn�kom 
z klubov zdravotne postihnut�ch a odborn�m pracovn�kom soci�lnych organiz�ci�, staraj�cich
sa o ťažko chor�ch a zomieraj�cich. K žiadosti na pren�jom priestorov doložili spr�vu 
o činnosti za rok 2009 a potvrdenie, že organiz�cia nem� podlžnosti za služby a už�vanie 
nebytov�ho  priestoru za rok 2009.
b) Občianske združenie Kresťania v meste

Predseda spr�vnej rady MUDr. Marek Krajč�
Združenie využ�va priestory na stret�vanie sa det� a ml�deže. Členovia sa venuj� klubovej 

činnosti, poradenskej činnosti a tvoriv�m stretnutiam. K žiadosti na pren�jom priestorov 
doložili spr�vu o činnosti za rok 2009 a potvrdenie, že organiz�cia nem� podlžnosti za služby 
a už�vanie nebytov�ho  priestoru za rok 2009.
c) Spoločenstvo kresťanov – Jednota bratsk�

Predseda spr�vnej rady MUDr. I. Zuštiak
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Spoločenstvo využ�va priestory na pr�cu s ml�dežou, diskusn� f�ra, pr�pravu programov. 
V ďalšom je spoločenstvo zameran� na zdrav� rodiny – poradenstvo, stret�vania sa a pr�ca 
v skupink�ch, smerovanie v živote. K žiadosti na pren�jom priestorov doložili spr�vu 
o činnosti za rok 2009 a potvrdenie, že organiz�cia nem� podlžnosti za služby a už�vanie 
nebytov�ho  priestoru za rok 2009.

2. Nebytov� priestory na ul. Ambroseho 13

O predĺženie n�jomnej zmluvy na nebytov� priestory na Ambroseho 13 požiadali p�somne 
nasleduj�ce organiz�cie:
Slovensk� skauting
91. zbor Bratislava
štatut�r Martin Homola 
13. zbor Bratislava-Petržalka
štatut�r Lucia Burdov� 
Slovensk� skauting sa venuje deťom a ml�deži, vyplneniu ich voľn�ho času organizovan�mi 
hrami, v�letmi. Spolupracuj� s detsk�m domovom, staraj� sa o viacero detsk�ch ihr�sk 
v Petržalke, organizuj� putovn� t�bory, s�ťaže... Ich činnosť je pestr� a zauj�mav�, združuj� 
vyše 100 det� a mlad�ch ľud�. K žiadosti na pren�jom priestorov doložili spr�vu o činnosti za 
rok 2009 a potvrdenie, že organiz�cie nemaj� podlžnosti za služby a už�vanie nebytov�ho  
priestoru za rok 2009.

3. Nebytov� priestory na ul. Ambroseho 15

O predĺženie n�jomnej zmluvy na nebytov� priestory na Ambroseho 15 požiadala p�somne 
organiz�cia:
Občianske združenie Kaspian
Štatut�r Mgr. Zuzana Holl�
Združenie rozv�ja aktivity n�zkoprahov�ho programu Kaspian určen�ho pre deti a ml�dež, 
ktor� svoj voľn� čas tr�via zv�čša na ulici. Tieto deti a mlad� s rizikov�m spr�van�m (drogy, 
vandalizmus, šikanovanie,...) s� sledovan� ter�nnymi pracovn�kmi Kaspianu, ktor� vpl�vaj� 
na zmenu ich spr�vania. Združenie pracuje s viac ako 200 deťmi a mladistv�mi a vznieslo 
požiadavku využ�vať vyššie uveden� priestory aj naďalej. K žiadosti na pren�jom priestorov 
doložili spr�vu o činnosti za rok 2009 a potvrdenie, že organiz�cia nem� podlžnosti za služby 
a už�vanie nebytov�ho  priestoru za rok 2009.

4. Nebytov� priestory na ul. Vyšehradsk� 33

O predĺženie n�jomnej zmluvy na nebytov� priestory na Vyšehradskej 33 požiadala p�somne 
organiz�cia: 
Občianske združenie Klub Kon-Tiki
Predsedn�čka Mgr. Marianna Šr�terov�
Združenie nepredložilo podklady požadovan� k žiadosti – spr�vu o činnosti a potvrdenie 
o �hrade n�kladov za využ�vanie nebytov�ch priestorov v zmysle zmluvy č. 25/2009 o n�jme 
nebytov�ho priestoru medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka (MČ) a OZ Klub Kon -
Tiki. Združenie Kon - Tiki tiež neopr�vnene žiadalo o dot�ciu na rok 2009 (je dlžn� finančn� 
prostriedky Miestnemu podniku verejno-prospešn�ch služieb) a MČ požaduje vr�tenie 
dot�cie. K dnešn�mu dňu tak združenie Kon – Tiki neurobilo.
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Komisia kult�ry, ml�deže a športu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka preto neodpor�ča predĺženie n�jomnej zmluvy.

V s�vislosti s hore uveden�m navrhujeme pri obsadzovan� uvoľnen�ho priestoru na 
Vyšehradskej ul. č. 33 postupovať v zmysle z�kona č. 258/2009 Z. z. zo dňa 16. j�na 2009, 
ktor�m sa men� a dopĺňa  z�kon č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov 
a o zmene a doplnen� niektor�ch z�konov.

II. N�vrh na n�jomn� a uhr�dzanie n�kladov za služby spojen� s už�van�m 
nebytov�ch priestorov n�jomcami v roku 2010

1. V�šku n�jomn�ho navrhujeme na symbolick� 1 euro/m�/rok.
2. �hrada za služby spojen� s už�van�m priestorov, v zmysle z�kona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cen�ch v znen� neskorš�ch predpisov upravuj�cich dod�vky tepla, teplej vody, vodn�ho 
a stočn�ho, bude odv�dzan� n�jomcom priamo spr�vcovi nebytov�ch priestorov, ktor�m 
je Bytov� podnik Petržalka spol. s r. o.

3. N�jomca je povinn� odv�dzať odvody do fondu opr�v.

S n�jomcom NP bude uzatvoren� n�jomn� zmluva do 15 dn� od schv�lenia Miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka. V pr�pade nepodp�sania n�jomnej 
zmluvy bude NP pridelen� verejnou obchodnou s�ťažou ďalšiemu z�ujemcovi.


