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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 SNR č. 138/1991
Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predĺženie prenájmu objektu ŠH
Prokofievova, postaveného na pozemku registra „C“ KN, parc. č.3425, súpisné číslo 998,
zapísaného na LV č. 1748, pre žiadateľa Romana Šuláka a manželku, Tupolevova 14, 851 01
Bratislava za účelom ďalšieho prevádzkovania športovej haly do 30.06.2021 s možnosťou
predčasného vypovedania zmluvy, za cenu 3 836,00 € ročne za podmienky investovania do
opravy strechy budovy.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná,
toto uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: Roman Šulák a manželka, Tupolevova 14, 851 01 Bratislava.
Predmet: nehnuteľnosť – objekt v k.ú. Petržalka, postavený na pozemku parcely registra „C“
KN parc.č. 3425, súpisné číslo 998, zapísaný na LV č. 1748, vlastník hlavné mesto SR
Bratislava. Objekt bol zverený do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom zo
dňa 27.01.1993.
Doba nájmu : do 30.06.2021 s možnosťou predčasného vypovedania zmluvy. V prípade
predčasného ukončenia nájomnej zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby nájmu zaväzuje sa
prenajímateľ poskytnúť odplatu v alikvotnej čiastke zo skutočne vynaložených finančných
prostriedkov na opravu strechy, za predčasné ukončenie doby nájmu.
Výška nájomného : Celková ročná suma
a investícia do opravy strechy budovy.

za prenájom predstavuje sumu 3 836,00 €

Žiadatelia majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na objekt športovej haly na Prokofievovej ulici
od 15.09.1991 za účelom jej prevádzkovania. Športová hala bola v zlom technickom stave
a preto počas doby nájmu žiadatelia investovali do jej obnovy značnú časť finančných
prostriedkov s cieľom zabezpečiť aktívne využívanie športovej haly. Práce pozostávali
predovšetkým z údržby a obnovy sociálnych zariadení (spojené s výmenou vodovodných
a sprchových batérií), výmeny strešnej krytiny, opravy elektroinštalácie vrátane svietidiel,
výmeny kompletných rozvodov ÚK, výmeny parkiet, opravy strešného plášťa, úpravy
vonkajších komunikácií pred športovou halou a iné v celkovej hodnote cca 72 500,00 €.
Napriek uvedenej starostlivosti počas 24 rokov žiadatelia konštatujú, že pre zabezpečenie
ďalšieho využívania športovej haly je potrebná kompletná rekonštrukcia strešného plášťa
v celkovej hodnote cca 30 000,00 €.
Z vyššie uvedeného dôvodu považujeme tento nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa,
v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Materiál bude predmetom, rokovania operatívnej porady starostu dňa 06.06.2016
a odborných komisií. Stanoviská komisií budú súčasťou materiálu.
Zmluva o nájme pozemkov 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.
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