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Návrh uznesenia:
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom nebytových priestorov na Ambroseho 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods.9, písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov pre občianske združenie Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, Starhradská 12,
851 05 Bratislava, IČO 30 795 770 na dobu určitú od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2018, za cenu
1.060,40 €/rok. Celková výmera predmetu nájmu je 88,37 m2.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť.

Dôvodová správa
Združenie Prebudená pieseň dňa 29. 01. 2013 oznámilo mestskej časti BratislavaPetržalka, že priamym nástupcom ich združenia je združenie Slovenské centrum pre tradičnú
kultúru. Zároveň požiadalo o uzatvorenie nájomnej zmluvy na užívanie nebytových
priestorov na Ambroseho 1 v Bratislave so združením Slovenské centrum pre tradičnú
kultúru, Starhradská 12, 851 05 Bratislava na dobu 5 rokov. Združenie využíva nebytové
priestory ako kanceláriu a sklad od 01. 09. 2003. Mestská časť Bratislava-Petržalka uzatvorila
so združením nájomnú zmluvu č. 286/2008 o nájme nebytového priestoru na Ambroseho 1 v
Bratislave na dobu určitú od 01. 03. 2008 do 31. 08. 2013.
Činnosť združenia je zameraná na ochranu, šírenie, propagáciu tradičnej a ľudovej kultúry
a folklóru na Slovensku a v zahraničí. Organizuje kultúrne programy, festivaly a podujatia
zamerané na tradičnú a ľudovú kultúru a folklór. Na základe uvedeného je tento prenájom
posudzovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona
č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Celková výmera predmetu nájmu je 88,37 m2 . Nájomné za prenajaté nebytové priestory
bolo upravené o mieru inflácie, v roku 2009 o 4,6 %, v roku 2010 o 1,6 %, v roku 2011 o 1,0
%, v roku 2012 o 3,9 % a v roku 2013 o 3,6 % s účinnosťou od 1. marca príslušného roka.
Od 01. 09. 2013 navrhujeme výšku nájmu stanoviť v zmysle Príkazu starostu č. 13/2011
Metodické usmernenie - postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve
a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka,
Príkazu starostu č. 2/2012dodatok č. 1 a Príkazu starostu č. 3/2012-príloha č. 1 k Metodickému usmerneniu. Za
nebytové priestory o celkovej výmere 88,37 m2 je celková výška nájmu navrhovaná:
1.060,40 €/rok, mesačný nájom 88,37 €.
Podľa § 9a ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevody vlastníctva majetku obce sa
musia vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže. Podľa § 9a, ods. 9 ustanovenia odsekov
1 až 3 a 5 až 7 je obec povinná primerane uplatniť aj pri prenechávaní majetku obce do
nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci,
okrem c) pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ
musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť
najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli
a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť
zverejnený počas celej tejto doby.
Boli preverené platby za nájom, pričom bolo zistené, že nájomca si načas plní povinnosti
vyplývajúce zo zmluvy.
Žiadosť spoločnosti bola dňa 03. 06. 2013 prerokovaná v operatívnej porade starostu
a materiál bol prerokovaný v odborných komisiách, stanoviská komisií sú súčasťou materiálu.

Ročná výška nájomného za užívanie nebytových priestorov na Ambroseho 1
v Bratislave v €, návrh od 01. 09. 2013
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Návrh rok 2013
868,25
901,62
920,38
930,40
962,12
1.060,40

ÚDAJE O NEBYTOVOM PRIESTORE NA AMBROSEHO 1 V BRATISLAVE
- Prebudená pieseň – matičné združenie priaznivcov ľudovej kultúry
V zmysle nájomnej zmluvy č. 286/2008
Prebudená pieseň – matičné združenie priaznivcov ľudovej kultúry

Druh a rozmery miestnosti a výpočet úhrady za užívanie nebytového priestoru
Podlahová plocha

Miestnosti
P.
Č.

Pôvodné
určenie

1
2
3
4
5
6
7

Chodba
WC predsieň
Soc. zariadenie
Miestnosť č. 1
Miestnosť č. 2
Miestnosť č. 3
Kancelária
Ročná úhrada spolu
Ročná úhrada v € spolu

Spôsob využitia
Chodba
WC predsieň
Soc. zariadenie
Kancelária
Sklad kníh
Kancelária
Kancelária

Plocha
m2
10,46
2,56
5,18
31,28
11,95
13,47
13,47
88,37

Ročné
nájomné za
m2/Sk
296,00
296,00
296,00
296,00
296,00
296,00
296,00

Ročná
úhrada
3.096,00
758,00
1.533,00
9.259,00
3.537,00
3.987,00
3.987,00
26.157,00
868,25

ÚDAJE O NEBYTOVOM PRIESTORE NA AMBROSEHO 10 V BRATISLAVE
- združenie Slovenské centrum pre tradičnú kultúru
Návrh nájomného od 01. 09. 2013
Druh a rozmery miestnosti a výpočet úhrady za užívanie nebytového priestoru
Podlahová plocha

Miestnosti
P.
Č.

Pôvodné
určenie

1
2
3
4
5
6
7

Chodba
WC predsieň
Soc. zariadenie
Miestnosť č. 1
Miestnosť č. 2
Miestnosť č. 3
Kancelária
Ročná úhrada spolu

Spôsob využitia

Plocha
m2

Chodba
WC predsieň
Soc. zariadenie
Kancelária
Sklad kníh
Kancelária
Kancelária

10,46
2,56
5,18
31,28
11,95
13,47
13,47
88,37

Ročné
nájomné za
m2/€
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

Ročná
úhrada
125,52
30,72
62,16
375,36
143,40
161,64
161,64
1.060,40

