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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) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov , miestnosť č.08
o výmere 34 m2 a miestnosť č.09 o výmere 98 m2 ,spolu o výmere 132 m2 v suteréne Domu
kultúry Zrkadlový Háj, súp.č. 3690, zapísaný na LV č.3837, Rovniankova 3, 851 02
Bratislava pre MILUJEME TANEC, o.z., Pajštúnska 9, 851 02 Bratislava, IČO: 50039521 za
účelom realizovania tanečných aktivít pre deti a mládež, na dobu neurčitú od 1.09.2016, za
cenu 20,50 €/m2/rok za užívanie miestnosti č.09 a 10,00 €/m2/rok za užívanie miestnosti č.08,
celkovo za nájom vo výške 2349,00 €/rok a za energie vo výške 26,53 €/m2/rok, celkovo za
energie vo výške 3502,00 €/rok

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto
uznesenie stráca platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: MILUJEME TANEC o.z., Pajštúnska 9, 851 02 Bratislava, IČO: 50039521
Predmet nájmu:
nebytové priestory o celkovej výmere 132 m2 , miestnosť č.08 – šatňa o výmere 34 m2,
miestnosť č.9 – tanečná sála o výmere 98 m2 v suteréne objektu Domu kultúry Zrkadlový
Háj. Objekt je vo vlastníctve hlavného mesta, zapísaný na LV č.3837. Mestskej časti bol
zverený protokolom č. 1/93 zo dňa 28.01.1993.
Doba nájmu: na dobu neurčitú od 1.09.2016
Výška nájmu: za miestnosť č.09 je 20,50 €/m2/rok, celkovo 2009,00 €/rok, za miestnosť č.08
je 10,00 €/m2/rok celkovo za 340,00 €/rok.
Cena za energie a služby spojené s nájmom je 26,53 €/m2/rok prenajatej plochy , celkovo za
3502,00 €/rok.
Riaditeľ KZP požiadal o prerokovanie prenájmu NP v objekte Domu kultúry Zrkadlový Háj
pre občianske združenie MILUJEME TANEC na dobu neurčitú. Uvedené priestory má
v súčasnosti v prenájme o.z. HIP HOP FAKULTA , ktoré však ukončuje svoju činnosť
a všetky tanečné aktivity tohto združenia preberá nové o.z. MILUJEME TANEC, avšak stále
s tým istým štatutárnym zástupcom p. Melániou Kasenčákovou. Vzhľadom k tomu, že ide
o dlhodobého nájomcu, ktorý si svoje záväzky plní vždy včas a toto združenie podporuje
voľnočasové aktivity pre deti predškolského veku, školopovinné deti a mládež, taktiež
podporuje aktivity pre hendikepované deti, organizuje tanečné súťaže, letné tábory,
workshopy, charitatívne projekty pre deti z detských domovov a telesne postihnuté deti,
navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve.
Návrh bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 11.4.2016 a v odborných komisiách.
Stanoviská komisií sú súčasťou materiálu.

Rok
2011-2016
2016

Výška nájmu m2/rok

Prenajatá
m2
20,45/m2/rok+10,23/m2/rok
132 m2
20,50€/m2/rok+10,00€/m2/rok 132 m2

plocha

Celkový ročný
nájom
2334,-€
2349,-€
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