Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 15. apríla 2014
Materiál číslo: 22 /2014
Návrh na predĺženie nájmu časti nebytového priestoru - prístavby v objekte bývalej ZŠ
Vlastenecké nám. 1, Bratislava pre Súkromnú strednú umeleckú školu animovanej
tvorby, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava, IČO: 36068284

Predkladateľ:
Miroslav Štefánik
prednosta

Zodpovedný:
Iveta Strapcová
vedúca oddelenia
nakladania s majetkom

Spracovateľ:
Alžbeta Broszová
referát správy miestneho majetku

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Žiadosť nájomcu
4. Snímku z mapy
5. Stanoviská odborných komisií

Návrh uznesenia :
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
nájom časti nebytového priestoru – prístavby v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké nám. 1,
Bratislava-Petržalka, súpisné číslo 1251, postaveného na pozemku parc. č. 4430 k.ú.
Petržalka, o celkovej výmere 49,8 m2 za účelom prevádzkovania ateliéru čierno-bielej
fotografie a realizácie výučby v rámci predmetu Fotografický dizajn pre žiadateľa: Súkromnú
strednú umeleckú školu animovanej tvorby, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava, IČO:
36068284 v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú od 1.09.2014 do
31. 12. 2029 za cenu 10,00 €/m2/rok, celkovo vo výške 498,00 €/rok.
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
Žiadateľ : Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké nám. 1,
851 01 Bratislava, IČO: 36068284.
Predmet: časť nebytového priestoru – prístavba v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké nám. 1,
Bratislava-Petržalka, súpisné číslo 1251, postavený na pozemku parc. č. 4430 k.ú. Petržalka,
o celkovej výmere 49,8 m2 . Objekt je vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Petržalka a je
zapísaný na LV č. 4550.
Doba nájmu: do 31.12.2029
Navrhovaná cena nájmu : 10,00 €/m2/rok
Cena je navrhovaná 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 a jej organizácií.
Odôvodnenie:
Mestskej časti Bratislava-Petržalka bola doručená žiadosť o prenájom časti nebytového
priestoru - prístavby objektu bývalej ZŠ Vlastenecké nám. 1 za účelom prevádzkovania
ateliéru čierno-bielej fotografie a realizácie výučby v rámci predmetu Fotografický dizajn.
Žiadateľ má uvedený objekt prenajatý na základe nájomnej zmluvy od 1.9.2009 do 31. 08.
2014. Nájomné za prenajaté priestory činia 460,21 € za rok.
Nakoľko má žiadateľ prenajatú aj ostatnú časť - prístavby a časť priestorov v pavilóne A –
hlavná budova na základe zmluvy o nájme č. 20-2009 do 31. 12. 2029 obrátil sa na nás so
žiadosťou o prenajatie vyššie uvedenej časti nebytových priestorov taktiež do 31.12.2029.
Počas uplynulých rokov investovali do obnovy budovy a aj predmetnej časti vlastné
finančné prostriedky za účelom skvalitnenia prostredia.
Z uvedených dôvodov nájom nebytových priestorov je potrebné posudzovať v zmysle §9a
ods. 9 písm. c) zák. SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál bude predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 31.03.2014 a odborných
komisií. Stanoviská komisií budú súčasťou materiálu.
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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