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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka
schváliť
prenájom objektu Pavilónu detských ihrísk na Furdekovej ul.č. 6a, postaveného na pozemku
parc. č. 169v k. ú. Petržalka o výmere 184,98 m2, na dobu 10 rokov za cenu 1,20 €/m2/rok,
pre žiadateľa Občianske združenie KASPIAN, Ambroseho 15, 851 02 Bratislava, v zmysle
§ 9a, ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa. Celková cena za prenájom predstavuje sumu 221,98 €
ročne na obdobie od 01.10.2013 do 30.9. 2023.
Zmluva o nájme bude podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia na miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ : Občianske združenie KASPIAN, Ambroseho 15, 851 02 Bratislava, IČO:
42129681
Predmet : Pavilón detských ihrísk na Furdekovej ul.č. 6a, postavený na pozemku parc.č. 169
k.ú. Petržalka. Predmet nájmu bol prenajímateľovi zverený do správy hlavným mestom SR
Bratislavou protokolom č. 79 zo dňa 1.11.1991.
Doba nájmu: 10 rokov v období od 01.10.2013 do 30. 09. 2023.
Výška nájomného : 1,20 €/m2/rok,- podľa prílohy č.1 k Metodickému usmerneniu -postup
pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka
a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií, čo pri
výmere 184,98 m2 predstavuje sumu 221,98 € ročne.
Mestská časť Bratislava-Petržalka na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 281 zo
dňa 18.12.2012 prenajala objekt Pavilónu detských ihrísk (ďalej len PDI) na Furdekovej ulici
č. 6a, spoločnosti Perosi, spol. s.r.o. za účelom zriadenia zábavného centra pre deti vo veku
od 0 do 15 rokov v termíne od 01.01.2013 do 31.12.2022. Spoločnosť sa na mestskú časť
obrátila dňa 31.7.2013 so žiadosťou o ukončenie prenájmu uvedeného objektu z dôvodu
nepredvídaných finančných problémov spoločnosti k 15.10.2013.
Zároveň sa na Mestskú časť Bratislava-Petržalka dňa 5.8.2013 obrátilo so žiadosťou o nájom
resp. odkúpenie nehnuteľnosti PDI na Furdekovej ul.č. 6a, občianske združenie KASPIAN,
Ambroseho 15, 851 02 Bratislava (ďalej len žiadateľ), s cieľom získania objektu za účelom
vykonávania preventívnej, voľnočasovej, vzdelávacej činnosti a poskytovania sociálnych
služieb pre deti a mládež vo veku od 6 do 23 rokov.
Žiadateľ pracuje približne s 500 deťmi a mladými ľuďmi ročne a záujem dotknutej skupiny
obyvateľov je stále väčší, priestory na Ambroseho 15, ktoré má toho času v nájme kapacitne
nepostačujú a predmetný objekt je vhodný nie len rozlohou ale aj lokalitou, v ktorej sa
nachádza.
Predmetný objekt si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu, predovšetkým opravu strechy,
výmenu okien, úpravu interiéru ale aj exteriéru. Na základe znaleckého posudku na odhad
nákladov na rekonštrukciu objektu č. 98/2012 zo dňa 26. 10. 2012, predstavuje odhad
nákladov celkovú sumu 17 766,42 € s DPH.
Žiadateľ sa zaviazal upraviť predmet nájmu do stavu spôsobilého na poskytovanie služieb
záujmovej skupine obyvateľov na vlastné náklady a o objekt sa riadne starať.
V zmysle prílohy č.1 k Metodickému usmerneniu – postup pri prenájme nehnuteľného
majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Petržalka a zvereného do správy mestskej
časti Bratislava – Petržalka je navrhnutá cena za prenájom uvedeného objektu nasledovne:
1,20 €/m2/rok, čo pri výmere 184,98 m2 predstavuje celkovú čiastku 221,98 €
Z dôvodu, že žiadateľ zabezpečí rekonštrukciu objektu na vlastné náklady a zároveň bude
poskytovať služby „deťom z ulice“, je potrebné považovať tento prenájom v zmysle § 9a,
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 2.9.2013, a bude
predmetom rokovania odborných komisií. Stanoviská komisií sú súčasťou materiálu.
Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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