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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom nebytového priestoru, miestnosť č. 12 o výmere 72,51 m2, nachádzajúca sa
v suteréne objektu 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 Ing. Michala Jarábeka,
bytom Smolenická 8, 851 05 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§9a),ods.9písm.c), zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú
odo dňa 1.03.2014 za cenu 20,-€/m2/rok, celkovo za 1450,20 €/rok, za energie vo výške 46,€/mesiac, celkovo za 552,-€/rok

Príjem z prenájmu je príjmom pre zriaďovateľa a príjem za energie a služby sú príjmom
prenajímateľa.
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 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 nebytového priestoru
(pôvodný účel využitia - sklad) 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 Ing.
Michala Jarábeka, bytom Smolenická 8, Bratisdlava, 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 priestoru pre nácviky hudobnej amatérskej produkcie. Pán Jarábek je už
nájomcom vedľajšieho nebytového priestoru a to miestnosti č. 11.Nájom mu bol schválený
v r.2012 na dobu neurčitú. Nájomca je Petržalčan, ktorý založil amatérsku hudobnú
kapelu,združujúcu mladých ľudí, ktorí zmysluplne trávia voľný čas rozvíjaním svojho
hudobného nadania. Vzhľadom k uvedenému navrhujeme tento prenájom posudzovať ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Navrhujeme prenájom nebytového priestoru o výmere 72,51 m2 na dobu neurčitú od
1.03.2014 za cenu 20,-€/m2/rok a cenu za energie vo výške 46,-€/mesiac.
Príjem z prenájmu nebytových priestorov je príjmom zriaďovateľa a príjem za energie
a služby sú príjmom prenajímateľa.
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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