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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka
schváliť
nájom objektu Pavilónu detských ihrísk na Furdekovej ul.č. 6a, postaveného na pozemku
parc. č. 169 v k. ú. Petržalka o výmere 184,98 m2, na dobu určitú do 31.12.2027 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 za podmienky úspešného získania zdrojov na rekonštrukciu
objektu v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 08-073-2013. Celková cena za
prenájom vo výške 1,20 € za m2 /rok , celkovo 221,98 € zostáva nezmenená.
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: do 31.12.2027.
Výška nájomného : zostáva nezmenená - 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. 383 zo
dňa 24.09.2013 prenajala objekt Pavilónu detských ihrísk (ďalej len PDI) na Furdekovej ulici
č. 6a, občianskemu združeniu KASPIAN, Ambroseho 15, 851 02 Bratislava (ďalej len
žiadateľ), za účelom vykonávania preventívnej, voľnočasovej, vzdelávacej činnosti
a poskytovania sociálnych služieb pre deti a mládež vo veku od 6 do 23 rokov za podmienky,
že žiadateľ zabezpečí rekonštrukciu uvedeného objektu na vlastné náklady.
S cieľom zabezpečiť rekonštrukciu objektu predložil žiadateľ žiadosť o poskytnutie dotácie
v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014 (ďalej len „výzva“) na Úrad vlády
Slovenskej republiky. Podmienkou priznania finančných prostriedkov sú okrem iného
v zmysle Záväznej metodiky doklady podľa §6 ods. 3 zákona 524/2010 Z.z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR a to §4 ods.1 záväzok žiadateľa, že k objektu, ktorý je
predmetom rekonštrukcie z uvedených zdrojov trvá nájomný vzťah najmenej po dobu
desiatich rokov od dokončenia výstavby – rekonštrukcie. Nakoľko v zmysle nájomnej
zmluvy č. 08-073-2013 by tento záväzok nebol splnený ( doba nájmu je do 30.09.2023),
obrátil sa žiadateľ na mestskú časť so svojou žiadosťou o predĺženie nájmu.
Cieľom žiadosti je možnosť zabezpečenia rekonštrukcie objektu a poskytovanie služby
„deťom z ulice“. Z toho dôvodu je potrebné považovať predĺženie nájmu 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 8.9.2014, 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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