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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, predĺženie prenájmu časti nebytového priestoru
za účelom prevádzkovania expozitúry v univerzálno-prevádzkovej budove Technopolu na
Kutlíkovej ulici č. 17, blok „B“, kancelárie na 9. poschodí vedenej na liste vlastníctva č. 2118
v katastrálnom území Petržalka pod súpisným číslom 1755, ako stavba postavená na
pozemku parc. č. 1444/7, 1444/8 a 1444/21, k.ú. Petržalka, LV 1748 pre vlastníka Hlavné
mesto SR Bratislava. Nebytové priestory sú v celkovej výmere 121,00 m2, pre žiadateľa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937
874 na dobu určitú, od 01.01.2017 do 31.12.2021, za cenu 133,67 €/m2/rok, celkovo za
16 174,07 €/rok.

Zmluva o nájme nebytových priestorov 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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Dôvodová správa
Žiadateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874.
Predmet: nebytový priestor v univerzálno-prevádzkovej budove Technopolu na Kutlíkovej
ulici č. 17, blok „B“, kancelárie na 9. poschodí vedenej na liste vlastníctva č. 2118
v katastrálnom území Petržalka pod súpisným číslom 1755 ako stavba postavená na pozemku
parc. č. 1444/7, 1444/8 a 1444/21, k.ú. Petržalka, LV 1748 pre vlastníka Hlavné mesto SR
Bratislava, v celkovej výmere 121,00 m2. Budova je zverená do správy Mestskej časti
Bratislava-Petržalka protokolom č. 11 88 0161 06 00 zo dňa 24.03.2006.
Doba nájmu: na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2021
Výška nájomného: 133,67 €/m2/rok, celkovo 16 174,07 €/rok.
Žiadateľ požiadal mestskú časť Bratislava-Petržalka o predĺženie prenájmu vyššie uvedených
priestorov za účelom ďalšieho prevádzkovania expozitúry spoločnosti. Žiadateľ na základe
zmluvy č. 08-215-2007 využíva nebytové priestory na 9. poschodí budovy Technopolu, blok
„B“, kancelárie č. 901, 902, 903, 904, 905 v celkovej výmere 197,7 m2. Vzhľadom k tomu, že
žiadateľ časť vyššie uvedených nebytových priestorov využíval ako archív (konkrétne
kancelárie č. 901 a 902), ktorý je v súčasnosti pre spoločnosť nepotrebný z dôvodu
elektronizácie, znížila sa výmera prenajímaných priestorov z pôvodných 197,7 m2
na 121,00 m2.
Vzhľadom k tomu, že žiadateľ poskytuje nevyhnutne potrebné služby obyvateľom Petržalky
v rámci komplexu poskytovania služieb občanom v jednom objekte, 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 nebytových priestorov 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.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 21.11.2016.
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