Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
oddelenie nakladania s majetkom – referát správy miestneho majetku
___________________________________________________________________________

Návrh materiálu pre operatívnu poradu starostu 15. 10. 2012

VEC
Návrh na prenájom strešnej plochy na budove bývalej ZŠ Beňadická 38, BratislavaPetržalka spoločnosti ORANGE Slovensko, a.s. za účelom umiestnenia základňovej
stanice

Materiál obsahuje:
1. Informáciu
2. Materiál na rokovanie
MR

Predkladá:
Iveta Strapcová
poverená vedením oddelenia
nakladania s majetkom

Spracoval:
Alžbeta Broszová
referát správy miestneho majetku

Informácia
Spoločnosť ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava sa obrátila na
mestskú časť so žiadosťou o ďalší prenájom strešnej plochy na budove bývalej ZŠ Beňadická
38, Bratislava-Petržalka za účelom zriadenia, resp. ponechania jednej zo svojich základných
staníc na streche uvedenej budovy. Budova bývalej základnej školy je vo vlastníctve mestskej
časti Bratislava-Petržalka od 24. 05. 2012 a je zapísaná na LV č. 4550.
Uvedený objekt je prenajatý na základe zmluvy o nájme č. 27-2010 zo dňa 09. 12.
2012 Cirkevnej základnej škole – NARNIA, kde v článku 1 Predmet nájmu, bod 3 je medzi
právami a záväzkami uvedené právo mestskej časti prenajímať časť strechy za účelom
umiestnenia zariadenia spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
Zmluva o nájme č. 87-2007 na prenájom strešnej plochy bola uzavretá na dobu určitú
od 1.10.2007 do 31.12.2011. Spoločnosť uhradila nájomné aj za rok 2012, preto bola platnosť
zmluvy v zmysle § 676 Obchodného zákonníka predĺžená do 31.12.2012.
Materiál je spracovaný tak, aby ho bolo možné predložiť na rokovanie odborných
komisií a do Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 6. novembra 2012

Materiál číslo:

/2012

Návrh na prenájom strešnej plochy na budove bývalej ZŠ Beňadická 38, BratislavaPetržalka spoločnosti ORANGE Slovensko, a.s. za účelom umiestnenia základňovej
stanice

Predkladateľ:
Miroslav Štefánik
prednosta

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Žiadosť nájomcu
4. Pôdorys
5. Snímku z mapy
6. Situačnú mapu

Zodpovedný:
Iveta Strapcová
poverená vedením oddelenia
nakladania s majetkom

Spracovateľ:
Alžbeta Broszová
referát správy miestneho majetku

Návrh uznesenia :
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
1/ k o n š t a t o v a ť,
že prenájom časti strešnej plochy na budove bývalej základnej školy na Beňadicklej ul.č. 38
Bratislava-Petržalka pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava,
IČO 356 97 270 je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov, že umiestnením
jednej základňovej stanice sa zabezpečí starostlivosť o časť strechy na uvedenej budove
v mieste inštalovania technologického zariadenia a súčasne sa zabezpečí skvalitnenie verejnej
elektronickej komunikačnej siete pre obyvateľov – užívateľov uvedeného operátora. Uvedené
technologické zariadenie bude inštalované na základe nájomnej zmluvy za komerčné
nájomné.
2/ s c h v á l i ť
nájom časti strešnej plochy na budove bývalej ZŠ Beňadická č. 38, Bratislava-Petržalka
spoločnosti ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava za účelom umiestnenia
jednej základňovej stanice na dobu 5 rokov, od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017 za ročné
nájomné vo výške
4 800,- €,
ktoré bude splatné v polročných splátkach vopred a to do 15. 01. a 15. 07. príslušného
kalendárneho roka. Výška nájomného sa bude automaticky valorizovať v súlade s mierou
inflácie vyhlásenou Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Valorizácia sa prvýkrát
uplatní v roku 2014.
Zmluva o nájme budú s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stráca
platnosť.

Dôvodová správa
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Spoločnosť ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava sa obrátila na
mestskú časť so žiadosťou o ďalší prenájom strešnej plochy na budove bývalej ZŠ Beňadická
38, Bratislava-Petržalka za účelom zriadenia, resp. ponechania jednej zo svojich základných
staníc na streche uvedenej budovy. Budova bývalej základnej školy je vo vlastníctve mestskej
časti Bratislava-Petržalka od 24. 05. 2012 a je zapísaná na LV č. 4550.
Uvedený objekt je prenajatý na základe zmluvy o nájme č. 27-2010 zo dňa 09. 12.
2012 Cirkevnej základnej škole – NARNIA, kde v článku 1 Predmet nájmu, bod 3 je medzi
právami a záväzkami uvedené právo mestskej časti prenajímať časť strechy za účelom
umiestnenia zariadenia spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
Zmluva o nájme č. 87-2007 bola uzavretá na dobu určitú od 1. 10. 2007 do 31. 12.
2011. Spoločnosť uhradila nájomné aj za rok 2012, preto bola platnosť zmluvy v zmysle
§ 676 Obchodného zákonníka predĺžená do 31.12.2012.
Umiestnením jednej základňovej stanice sa zabezpečí starostlivosť o časť strechy na
uvedenej budove v mieste inštalovania technologického zariadenia a súčasne sa zabezpečí
skvalitnenie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre obyvateľov – užívateľov
uvedeného operátora. Uvedené technologické zariadenie bude inštalované na základe
nájomnej zmluvy za komerčné nájomné.
Na základe uvedeného považujeme tento prenájom časti strešnej plochy za prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Príjmy z prenájmu budú príjmami mestskej časti.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stratí
platnosť.
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