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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom objektu na Tupolevovej ul.č. 7/a Bratislava-Petržalka, ktorý sa nachádza na
pozemku parc.č. 3264/3 k. ú. Petržalka o výmere 989 m2 za účelom zriadenia bowlingového
centra s príslušenstvom pre nájomcu Prespor s.r.o., Turbínova 1, 831 04 Bratislava, na dobu
určitú od 01. 10. 2013 do 30. 09. 2043, za cenu 1,- €/m2 na rok, celkovo 989,- € ročne,
pričom investícia nájomcu do predmetu nájmu bude predstavovať čiastku cca 1 300 000,- €,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Nájomca zloží zábezpeku vo výške 100 000,-€
na účet mestskej časti do 10 dní od podpísania zmluvy.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.

Dôvodová správa
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Objekt LUDUS (kultúrno-osvetové zariadenie) na Tupolevovej č. 7/a, zapísaný na LV
č. 2159, postavený na pozemku parc. č. 3264/3, súpisné č. 3291, k. ú. Petržalka,bol zverený
Hlavným mestom SR Bratislava do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka Dodatkom č. 1
k Protokolu č. 81 zo dňa 30. 10. 1991.
Objekt bol naposledy prenajatý spoločnosti Hefner, ktorá mala v uvedenej budove zriadiť
galériu. Nakoľko uvedený zámer nebol realizovaný, mestská časť ukončila nájomnú zmluvu
dohodou obidvoch strán Následne bola na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva
vypísaná v roku 2009 verejná obchodná súťaž, ktorá bola neúspešná.
Od uvedeného obdobia boli vykonané mnohé prehliadky objektu, či už s potenciálnymi
nájomcami alebo za účelom zabezpečenia ochrany budovy pred vstupom bezdomovcov, za
účelom vyčistenia objektu zamestnancami VPS. Všetky tieto zabezpečovacie aktivity
nezabránili však ďalšiemu devastovaniu objektu, ktorý je v súčasnej dobe v dezolátnom stave
a každým dňom si vyžaduje vyššie investície v prípade rekonštrukcie objektu.
Ďalší záujemca sa prihlásil až v roku 2012. Žiadosť záujemcu bola postúpená na rokovanie
miestnej rady, ktorá rozhodla o opätovnom vypísaní obchodnej verejnej súťaže (ďalej len
OVS) na prenájom uvedeného objektu. Do OVS sa prihlásil jeden záujemca. Rokovaniam
s budúcim nájomcom sa venovala komisia menovaná starostom mestskej časti. Nakoľko sa
však uchádzačovi OVS nepodarilo získať finančné prostriedky na rekonštrukciu objektu, dňa
5.8.2013 písomne odstúpil z OVS.
Na mestskú časť sa dňa 23. 07. 2013 obrátila so žiadosťou o prenajatie priestorov spoločnosť
Prespor s.r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“), za účelom vybudovania
bowlingového centra s príslušenstvom v mestskej časti, kde by sa mohli konať aj bowlingové
súťaže pod hlavičkou Slovenského bowlingového zväzu a taktiež by bolo prístupné
verejnosti. Ako vhodný objekt sa žiadateľovi zdal práve objekt LUDUSu.
Vzhľadom k tomu, že objekt vyžaduje úplnú rekonštrukciu, žiadateľ chce investovať
z vlastných zdrojov cca 1,3 mil. € na rekonštrukciu, zariadenie budovy a samotnú technológiu
pričom predpokladá otvorenie celého objektu za 5-6 mesiacov od podpísania zmluvy
predkladáme jeho žiadosť ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods.9 písm. c)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ sa v zmysle vyššie uvedeného obrátil so žiadosťou o zohľadnenie investícií jednak
v cene nájmu a jednak v nájomnej dobe a to na dobu 30 rokov.
Popis zámeru v objekte Tupolevova ul. 7a je prílohou materiálu.
Návrh bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 2.9.2013 a v odborných komisiách.
Stanoviská komisií sú súčasťou materiálu.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Popis zámeru v objekte Tupolevova ul. 7a (bývalý Ludus)
Zámer - vybudovať a prevádzkovať športovo-spoločenské zariadenie s potrebným príslušenstvom - bowlingové
centrum. Hrávali by sa tu bowlingové súťaže pod hlavičkou Slovenského bowlingového zvazu ako sú: juniorská
liga, bratislavská liga, II. liga, I. liga, extraliga ako aj súťaže Európskeho pohára. Tieto súťaže by prebiehali vo
vyhradenom obmedzenom čase a v prevažnej vačšine otváracích hodín by športovisko s príslušenstvom boli
prístupné verejnosti.
Súčasťou využitia objektu by boli aj možnosti spoločenského a kultúrneho vyžitia v priľahlých priestoroch.

Skladba priestorov :
- priestory na bowling (hala pre 8 dráh + zázemie – sociálne zariadenia, kancelária, sklad, atd.) + ďalšie prostory
pre športové aktivity – fitnes, posilovňa, masáže
- priestory na spoločenské vyžitie - rozne školenia, spoločenské stretnutia, posedenia, atd.
- možnosť občerstvenia formou jednoduchého menu v priestoroch malého reštauračného zariadenia a kaviarne
pre športovcov a účastníkov spoločenských akcí
- kompletné sociálne zariadenia na oboch podlažiach
- šatne, skladové priestory, kancelária, technické zázemie

Právny vzťah k objektu – dlhodobý nájom (min. 20 rokov s možnosťou opcie, atd.), nájomné vzhľadom
na výšku investície a účel – športovo-spoločenské využitie, by malo byť symbolické

Výška investície - ca. 1 mil. Eur (z toho len technológia ca. 300.000,- Eur + rekonštrukcia a zariadenie
objektu)

Financovanie projektu – pripravené vlastné zdroje
Investor a prevádzkovateľ – investorom bude spoločnosť Prespor.s. r.o., Bratislava a prevádzkovateľom
nová dcérska spoločnosť, ktorá bude personálne prepojená s materskou spoločnosťou Prespor s.r.o., Bratislava.

Termín otvorenia celého objektu

- max. do 5-6 mesiacov od podpisu zmluvy (v závislosti od potrebných
stavebných úprav a stavu objektu -po podrobnej prehliadke a zameraní)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

