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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom nebytových priestorov:
- telocvične, miestnosť č. 7 o výmere 448,49 m2,
- šatne, miestnosť č. 22 o výmere 25,65 m2
- šatne, miestnosť č.15 o výmere 28,5 m2
nachádzajúcich sa v objekte Domu kultúry Lúky, súp.č. 3247,zapísaný na LV č.1748 na
pozemku parc.č. 2306 v k.ú. Petržalka, Vígľašská 1, 851 02 Bratislava, pre Archenland,
občianske združenie, Brečtanová 4, 831 01 Bratislava, IČO: 42257743 ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §9a),ods.9písm.c), zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov na dobu určitú odo dňa 01.01.2014 do 30.6.2014 za cenu 15,-€/hod,vrátane
energií a služieb podľa rozvrhu hodín nasledovne:
pondelok, štvrtok : od 14,30 hod. do 17,30 hod.
utorok : od 14,30 hod. do 16,00 hod.
piatok : od 15,00 hod. do 16,30 hod. , čo celkovo za 9 hodín týždenného nájmu predstavuje
sumu vo výške
135,-€/týžd.

Príjem z prenájmu je príjmom pre zriaďovateľa a príjem za energie a služby sú príjmom
prenajímateľa.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stráca
platnosť.
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Dôvodová správa
Protokolom mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 21/1992 zo dňa 30.6.1992 a dod.č.1
zo dňa 8.12.1993 bol predmet nájmu zverený do správy organizácie Kultúrne zariadenia
Petržalky,Rovniankova 3, 851 02 Bratislava, IČO: 179949.
Štatutárny zástupca organizácie, žiada o schválenie prenájmu nebytových priestorov
v súlade s príkazom starostu č.13/2011 a jeho dod.č.1, ktorým bolo vydané metodické
usmernenie – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti
a zvereného do správy mestskej časti a jej organizácií pre občianske združenie Archenland,
Brečtanová 4, Bratislava, IČO: 42257743, ako prípad hodný osobitného zreteľa § 9a, ods.9
písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom
užívania telocvične a dvoch šatní pre tréningové aktivity združenia vo florbale. Toto
združenie bolo založené za účelom podpory športových aktivít detí a mládeže a v súčasnosti
majú 4 vekové kategórie, v každej kategórii je po 20 detí, ktoré zahŕňajú deti na prvom
a druhom stupni základných škôl. Aktivity združenia sú neziskové a svojou prácou podporujú
fyzický a charakterový rozvoj detí, čo je aj v záujme mestskej časti podporovať záujmovú
činnosť detí a mládeže.
Vzhľadom k uvedenému navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Charakteristika priestorov a návrh ceny prenájmu:
Priestory sa nachádzajú v suteréne objektu Domu kultúry Lúky a budú využívané vo
vymedzených hodinách:
pondelok, štvrtok od 14,30 hod. do 17,30 hod.
utorok od 14,30 hod. do 16,00 hod.
piatok od 15,00 hod. do 16,30 hod.
Celkový počet hodín za 1 týždeň je 9 hodín. Navrhovaná výška nájomného vrátane energií
a služieb je 15,-€/hod., čo celkovo predstavuje sumu 135,-€/týždeň.
Príjem z prenájmu nebytových priestorov je príjmom zriaďovateľa a príjem z energie a služby
sú príjmom prenajímateľa.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stratí
platnosť.
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Evidencia občianskych združení
Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.
Názov združenia Občianske združenie Archenland
Sídlo Brečtanová 4, 83101 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika
IČO 42257743
Dátum vzniku 10.11.2011
Dátum vstupu do likvidácie
Dátum zániku
Oblasti činnosti
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