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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava–Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti budovy – strešná plocha budovy
ZŠ Beňadická 38, súp. č. 3040 na pozemku parc. č. 2193, pre žiadateľa Orange Slovensko,
a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 69 72 70, za účelom jeho využívania pre
technické účely súvisiace s prevádzkou verejnej elektronickej komunikačnej siete na dobu 5
rokov, za cenu 5 000 €/rok.
Zmluva o nájme časti budovy bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto
uznesenie stratí platnosť.

Dôvodová správa
Žiadateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 69 72 70
Predmet: časť budovy – strešná plocha budovy ZŠ Beňadická 38, súp. č. 3040 na pozemku
parc. č. 2193
Doba nájmu: na dobu určitú 5 rokov
Výška nájomného: 5 000 €/rok
Materiál sa predkladá na základe listu o obnovení nájomnej zmluvy zaslaného na Miestny
úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, a následného osobného stretnutia vedúcej Oddelenia
nakladania s majetkom so zástupcom spoločnosti Orange Slovensko, a.s..
Žiadateľ Orange Slovensko, a.s. požiadal mestskú časť Bratislava-Petržalka o predĺženie
prenájmu vyššie uvedenej časti budovy ZŠ Beňadická 38, za účelom jeho využívania pre
technické účely súvisiace s prevádzkou verejnej elektronickej komunikačnej siete, ktorá je
súčasťou verejnej telekomunikačnej siete v zmysle Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách. Budova bývalej základnej školy je vo vlastníctve mestskej časti BratislavaPetržalka od 24. 05. 2012 a je zapísaná na LV č. 4550.
Prevádzkovaním základňovej stanice sa zabezpečí starostlivosť o časť strechy na uvedenej
budove v mieste nainštalovaného technologického zariadenia a súčasne sa zabezpečí kvalitné
fungovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre obyvateľov – užívateľov uvedeného
operátora.
Vzhľadom k uvedenému navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zák. SNR č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.
Zmluva o nájme časti budovy bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto
uznesenie stratí platnosť.

