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Materiƒl obsahuje:
1. n€vrh uznesenia
2. d†vodov‡ spr€vu
3. žiadosť OZ KASPIAN
4. stanovy OZ KASPIAN
5. stanovisko komisie spr€vy miestneho
majetku a miestnych podnikov
6. stanovisko finančnej komisie
7. spr€vu z činnosti terŠnnej soci€lnej
pr€ce v roku 2009

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
k o n š t a t u j e,
že stavba „Are€l pre kolieskovŠ korčule“ na Markovej ulici v k. ‡. Petržalka, je v n€jme
Občianskeho združenia KASPIAN, na z€klade zmluvy č. 08-32-2008 zo dňa 7. 7. 2008 na
dobu n€jmu od 1. 6. 2008 do 31. 8. 2010. OZ KASPIAN bolo s‡časťou projektu Občianskeho
združenia Nov€ n€dej Slovensko, ktorŠ malo are€l v n€jme od 1. 9. 2005 do 31. 5. 2008. Are€l
je využ„van• na uskutočňovanie vŽčšiny programov terŠnnej soci€lnej pr€ce s deťmi
a ml€dežou počas celŠho roka. Preto je potrebnŠ pren€jom stavby posudzovať v zmysle • 9a,
ods. 9 p„sm. c) z€kona 138/1991 Zb. o majetku obc„ v znen„ neskorš„ch predpisov ako pr„pad
hodn• osobitnŠho zreteľa.
Z uveden•ch d†vodov
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
s ch v a ľ u j e
dlhodob• pren€jom stavby „Are€l pre kolieskovŠ korčule“ na Markovej ulici v k.‡. Petržalka
pre žiadateľa Občianske združenie KASPIAN, na dobu 10 rokov, t. j. od 1.9.2010 do
31.8.2020, za cenu 1,- € ročne za cel• predmet n€jmu v zmysle • 9a, ods. 9 p„sm. c) z€kona
138/1991 Zb. o majetku obc„ v znen„ neskorš„ch predpisov ako pr„pad hodn• osobitnŠho
zreteľa.
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D†vodov€ spr€va
K bodu: Nƒvrh na dlhodob„ prenƒjom stavby „Areƒl pre kolieskov† korčule“ na
Markovej ulici v k.€. Petržalka pre žiadateľa Občianske združenie KASPIAN
na dobu 10 rokov
Žiadateľ: Občianske združenie KASPIAN, so s„dlom Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava
Štatut€rna z€stupkyňa Mgr. Zuzana Holl€
Predmet: Stavba „Are€l pre kolieskovŠ korčule“ na Markovej ulici v k.‡. Petržalka, ktor€ je
vybudovan€ na pozemku p. č. 3234. Pozemok bol zveren• do spr€vy mestskej
časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 78/1991 zo dňa 1. 11. 1991.
Navrhovanƒ cena: 1,- € ročne za cel• predmet n€jmu (slovom: jedno euro ročne)
OdŠvodnenie:
Občianske združenie KASPIAN, požiadalo našu mestsk‡ časť o predĺženie doby n€jmu
stavby „Are€l pre kolieskovŠ korčule“ na Markovej ulici v k. ‡. Petržalka. Občianske
združenie m€ are€l v n€jme na z€klade zmluvy č. 08-32-2008 zo dňa 7. 7. 2008 na dobu
n€jmu od 1. 6. 2008 do 31. 8. 2010. OZ KASPIAN bolo s‡časťou projektu Občianskeho
združenia Nov€ n€dej Slovensko, ktorŠ malo are€l v n€jme od 1. 9. 2005 do 31. 5. 2008.
OZ KASPIAN bolo zaregistrovanŠ ako samostatnŠ združenie dňa 31. 12. 2007.
Cieľom združenia je posilniť priamu pr€cu s deťmi a ml€dežou, ktor„ s‡ ohrozen„ rizikov•m
prostred„m, v ktorom žij‡ a vo voľnom čase s‡ prevažne na uliciach. Združenie organizuje
športovŠ, kult‡rne a spoločenskŠ aktivity, vytv€ra n„zkoprahovŠ programy v klubovej
a terŠnnej soci€lnej pr€ci, poskytuje soci€lnu pomoc (sprev€dzanie, soci€lne poradenstvo
a prevenciu), konzultačn‡ pomoc a dohľad, vzdel€va dobrovoľn„kov a poskytuje služby
rizikov•m skupin€m det„ a ml€deže.
Are€l, ktor• m€ OZ KASPIAN v n€jme, sl‡ži pr€ve na uskutočňovanie vŽčšiny programov
terŠnnej soci€lnej pr€ce s deťmi a ml€dežou počas celŠho roka. Aj t•mto sp†sobom im
pom€haj‡ skvalitniť ich život prostredn„ctvom met“d soci€lnej pr€ce. Are€l v r€mci Petržalky
predstavuje ak‡si sp€dov‡ oblasť, kde sa deti a ml€dež vo vŽčšom počte stret€vaj‡ a tr€via
svoj voľn• čas pod dohľadom zamestnancov združenia a dobrovoľn„kov. OZ KASPIAN
počas pren€jmu are€lu svojou činnosťou minimalizovalo problŠm vandalizmu v are€li
a taktiež priebežne zabezpečuje opravu a ‡držbu jednotliv•ch prvkov. V s‡časnosti z„skalo
OZ KASPIAN finančn• pr„spevok od Nad€cie SPP na k‡pu novej prek€žky U-rampy
v celkovej v•ške 11 830,- €.
Na z€klade vyššie uveden•ch skutočnost„, je potrebnŠ dlhodob• n€jom stavby „Are€l pre
kolieskovŠ korčule“ na Markovej ulici posudzovať v zmysle • 9a, ods. 9 p„sm. c) z€kona
138/1991 Zb. o majetku obc„ v znen„ neskorš„ch predpisov ako pr„pad hodn• osobitnŠho
zreteľa.
Materi€l bol predmetom rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa
14. septembra 2010, ktor€ prijala uznesenie č. 598, ktorŠho znenie je totožnŠ s predložen•m
n€vrhom uznesenia.
Materi€l bol predmetom rokovania komisie spr€vy miestneho majetku a miestnych podnikov
dňa 14. 7. 2010, v komisii finančnej dňa 13. 9. 2010. Stanovisk€ komisi„ tvoria pr„lohu tohto
materi€lu
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V„pis uznesenia
zo zasadnutia komisie sprƒvy miestneho majetku a miestnych podnikov konan†ho
dňa 14. 07. 2010
PrŒtomnŒ: Ing. Peter Hrdlička, Ing. Mgr. Michal Radosa, Mariana Sabadošov€, Bc.Dimitrij
Doktorov, Ing. Martin Korec
NeprŒtomn„: Mgr. Anton Šmotl€k
K bodu 5
Nƒvrh na dlhodob„ prenƒjom stavby „Areƒl pre kolieskov† korčule“ na Markovej ul.
v k. €. Petržalka pre žiadateľa Občianske združenie Kaspian
Uznesenie:
Komisia žiada preveriť majetkov• vzťah k pozemku parcelnŠ č„slo 3234.
Hlasovanie: za:
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proti:

0

zdržal sa: 0

V Bratislave, 14. 07. 2010
Za spr€vnosť v•pisu :
Ing. J€n Kubička, v.r.
Ing. Peter Hrdlička, v. r.
predseda komisie

Odpor€čaj€ce stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 13.9.2010
PrŒtomnŒ: Mgr. Belohorec, MUDr. Janota PhD.,CSc, Ing. Vermeš ,Ing. Kocka, Ing. Plšek
NeprŒtomnŒ: Ing. Weissensteiner, Ing. Han€k, Mgr. Bakerov€-Drag‡ňov€
K bodu :
Nƒvrh na dlhodob„ prenƒjom „ Areƒlu pre kolieskov† korčule“ pre OZ Kaspian
Odpor€čaj€ce stanovisko:
Finančn€ komisia vn„ma predložen‡ žiadosť ako formu pomoci a odpor‡ča riešiť požiadavku
formou dot€cie.
Hlasovanie:
Pr„tomn„ : 4
Za
:4
V Bratislave 13.9.2010

Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za spr€vnosť: Ing. Luk€ček
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