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N�vrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k o n š t a t u j e,  

že predmetn� pozemok tvor� priľahl� dvor  pri objekte  UNIMO, ktor� je vo vlastn�ctve 
žiadateľa a sl�ži na dočasn� už�vanie  pre neziskov� a charitat�vno – v�chovn� činnosť 
a z toho d�vodu  

s c h v a ľ u j e 

pren�jom  časti pozemku, parc. č. 5908/2 o v�mere 1015 m2, zastavan� plocha 
pre Združenie BENE so s�dlom �dern�cka 26, 851 01 Bratislava na dobu p�ť rokov od 01. 01. 
2010 do 31. 12. 2014 za cenu 4,05 €/m2 ročne v zmysle � 9a, ods. 9 p�sm. c) z�k. č. 138/1991 
Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov ako  pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa.

N�jomca je povinn� do 30 dn� od doručenia uznesenia miestneho zastupiteľstva uzatvoriť 
n�jomn� zmluvu. V pr�pade, že n�jomca v tejto lehote neuzatvor� n�jomn� zmluvu, toto 
uznesenie str�ca platnosť.



D�vodov� spr�va

K bodu: N�vrh na pren�jom nehnuteľnosti - časti pozemku v k.�. Petržalka, parc.č. 5908/2 
o v�mere 1015 m2, zastavan� plocha,  pre Združenie BENE na dobu p�ť rokov od 01.01.2010 
do 31. 12. 2014

Žiadateľ : Združenie BENE, so s�dlom �dern�cka 26, 851 01 Bratislava

Predmet: časť pozemku, parc. č. 5908/2 o v�mere 1015 m2, zastavan� plocha, LV 0, EL 3, 
držiteľ hlavn� mesto SR Bratislava, zveren� do spr�vy mestskej časti Bratislava-Petržalka 
protokolom č. 48-91 zo dňa 30. 09. 1991

Navrhovan� cena: n�jom za cenu 4,05 €/m2 ročne, čo predstavuje 4 110,75 €.

Od�vodnenie:

Občianske  Združenie  BENE m�  s našou  mestskou  časťou  uzatvoren�  n�jomn�  zmluvu   
č. 08-226-2007 zo dňa 12. 12. 2007 na časť pozemku,  parc.č.5908/2 o v�mere 1015 m2, 
zastavan� plocha, ktorej platnosť skončila 31. 12. 2009. V zmysle čl. 3 n�jomnej zmluvy 
č. 08-226-2007  Združenie BENE požiadalo dňa 30. 09. 2009 o predĺženie n�jmu od 01. 01. 
2010 na dobu p�ť rokov. Vyššie uveden� pozemok tvor� dvor okolo objektu UNIMO, ktor� je 
vo vlastn�ctve združenia. Združenie v r�mci neziskovej činnosti využ�va objekt a priľahl� 
dvor na charitat�vnu a v�chovn� činnosť, pom�ha zdravotne postihnut�m občanom a ľudom 
v n�dzi, tvor� vzdel�vacie programy pre ml�dež a venuje sa aj vydavateľskej činnosti. Vyd�va 
časopisy, knihy a informačn� materi�l. 

Objekt  UNIMO je dočasn� stavba a je umiestnen� v s�lade s platn�m �zemn�m  pl�nom. 
Z �zemno-pl�novacieho hľadiska je možn� pren�jom predmetn�ho pozemku na dobu  do 
umiestnenia trvalej stavby.

Pozemok, ktor� žiada Združenie BENE prenajať, tvor� priľahl� dvor  pri objekte  UNIMO a  
je vo vlastn�ctve žiadateľa. Sl�ži na dočasn� už�vanie  pre neziskov� a charitat�vno–v�chovn� 
činnosť, preto tento n�jom pozemku treba posudzovať v zmysle � 9a, ods. 9      p�sm. c) z�k. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obc� ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa.

Materi�l bol prerokovan� v komisii spr�vy majetku a miestnych podnikov dňa 27. 1. 2010
a v komisii  soci�lnej dňa 24. 02. 2010,  stanovisk� s� priložen� k materi�lu.
Materi�l bude prerokovan� vo finančnej komisii, stanovisko bude priložen�.

Materi�l bol tiež predmetom rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 
23. 2. 2010. Miestna rada prijala uznesenie č. 501, v ktorom konštatuje, že predmetn� 
pozemok tvor� priľahl� dvor pri objekte UNIMO, ktor� je vo vlastn�ctve žiadateľa a sl�ži na 
dočasn� už�vanie pre neziskov� a charitat�vno-v�chovn� činnosť a z toho d�vodu odpor�ča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť pren�jom časti 
pozemku, p. č. 5908/2 o v�mere 1015 m2, zastavan� plocha, pre Združenie BENE so s�dlom 
�dern�cka 26, 851 01 Bratislava na dobu p�ť rokov od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2014 za cenu 
4,05 €/m2 ročne v zmysle � 9a ods. 9 p�sm. c) z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� 
neskorš�ch predpisov ako pr�pad osobitn�ho zreteľa v zmysle pripomienok komisie pre spr�vu 
miestneho majetku a po prerokovan� v komisii soci�lnej a bytovej.



V�pis uznesenia
zo zasadnutia komisie spr�vy miestneho majetku a miestnych podnikov konan�ho      

dňa 27.01.2010

Pr�tomn�      :   Ing. Peter Hrdlička, Ing. Mgr. Michal Radosa, Mariana Sabadošov�, 
Mgr. Anton Šmotl�k

Nepr�tomn� :  Ing. Martin Korec – člen neposlanec, Bc. Dimitrij Doktorov – člen neposlanec

K bodu 1
N�vrh na pren�jom nehnuteľnosti – časti pozemku p. č. 5908/2 pre žiadateľa Združenie 
BENE, �dern�cka 26, Bratislava na dobu 5 rokov

Uznesenie:
Komisia po prerokovan� materi�lu odpor�ča, aby materi�ly, v ktor�ch je uveden� žiadosť o 
ďalš� pren�jom nehnuteľnosti, boli predkladan� v časovom predstihu, t. j. pred ukončen�m 
platnosti p�vodnej n�jomnej zmluvy. Do n�jomnej zmluvy je potrebn� uviesť, že t�to zmluva 
nezaklad� pr�vo n�jomcu na v�stavbu na prenajatom pozemku.

Hlasovanie   za:  4
proti: 0
zdržal sa: 0

V Bratislave, 27.01.2010

Za spr�vnosť v�pisu :
Ing. J�n Kubička

Ing. Peter Hrdlička, v. r.
predseda komisie



V�pis uznesenia
zo zasadnutia komisie soci�lnej a bytovej konan�ho dňa 24.02.2010

Pr�tomn�: A. Sotn�kov�, O. Adamčiakov�,  H. Stachov�, D. Smolka, E. Kr�likov�, 
V. Palkov�, M. Novota, R. Stuhl, 

Nepr�tomn�:,  R. Pavl�k 

1) Prezent�cia združenia BENE
Členovia  komisie konštatovali, že na z�klade �stne poskytnutej inform�cie z�stupcu 
združenia BENE neodpor�čaj� riešiť pren�jom časti pozemku, parc.č.5908/2 o v�mere 1015 
m�, ako pr�pad hodn�  osobitn�ho zreteľa.

Za: 8                        Proti: 0                             Zdržal sa: 0

zap�sala: Mgr. Alena Halč�kov�                                     Mgr. Anna Sotn�kov�
ved�ca OSV                                        predsedn�čka komisie

za spr�vnosť: Ing. Ľubica Majt�nov�
pracovn�k ONM






