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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 objektov:
- Medveďovej 2, súpisné číslo 1578, nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parc.
č. 599 o výmere 770 m2 k.ú. Petržalka
- Medveďovej 4, súpisné číslo 1579, nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN parc.
č. 597 o výmere 770 m2 k.ú. Petržalka
a prislúchajúcich pozemkov:
- registra „C“ KN – záhrada parc. č. 600 o výmere 3 340 m2,
- registra „C“ KN – záhrada parc. č. 598 o výmere 3 456 m2,
zapísané na LV číslo 2159, pre žiadateľa Občianske združenie Brána do života,
Medveďovej 4, 851 04 Bratislava, za účelom prevádzkovania krízového centra pre ženy
a krízového strediska pre mladých dospelých, na dobu určitú - 15 rokov do roku 2032, za
symbolickú cenu 1 € ročne.
Predmetom nájmu nie sú byty, ktoré sú súčasťou objektov Medveďovej 2, 4.
V prípade, že do konca roka 2019 nebude žiadateľovi poskytnutá dotácia, uznesenie stratí
platnosť a bude platiť pôvodný termín nájmu t.j. 28.02.2021.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve za podmienky, že žiadateľ bude do termínu podpísania zmluvy zapísaný
v registri partnerov verejného sektora. V prípade nesplnenia podmienky registrácie a termínu
na podpísanie zmluvy, toto uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: Občianske združenie Brána do života, Medveďovej 4, 851 04 Bratislava.
Predmet: objekt Medveďovej 2, súpisné číslo 1578, nachádzajúci sa na pozemku registra „C“
KN parc. č. 599 o výmere 770 m2 a prislúchajúci pozemok registra „C“ KN – záhrada parc. č.
600 o výmere 3 340 m2, k.ú. Petržalka, zapísané na LV číslo 2159, vlastník Hlavné mesto SR
Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka zámennou zmluvou
č. OF/1/2001 zo dňa 17.12.2001 a objekt Medveďovej 4, súpisné číslo 1579, postavený na
pozemku registra „C“ KN parc. č. 597 o výmere 770 m2 a prislúchajúci pozemok registra „C“
KN – záhrada parc. č. 598 o výmere 3 456 m2, k.ú. Petržalka, zapísané na LV číslo 2159,
vlastník Hlavné mesto SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
protokolom č. 83/91 zo dňa 30.10.1991
Predmetom nájmu nie sú byty, ktoré je súčasťou uvedených objektov.
Doba nájmu : na 15 rokov, do roku 2032
Výška nájomného : 1 € ročne
Materiál sa predkladá na základe žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy zaslanej na Miestny
úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka žiadateľom Brána do života.
OZ Brána do života je od začiatku svojho pôsobenia (od roku 2000) súčasťou koncepcie
sociálneho rozvoja, ako aj komunitného plánu Mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Pre mestskú časť je prínosom, nakoľko na jej území pôsobí zariadenie, ktoré funguje ako
záchytné centrum v prípade akútneho ohrozenia zdravia, života ženy a jej detí. OZ Brána do
života od roku 2001 pracuje na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. Za to obdobie na
vlastné náklady kompletne zrekonštruovali objekty na Medveďovej 2 a Medveďovej 4. Ako
prvé zariadenie na Slovensku začali poskytovať pomoc ženám, ktoré zažívali násilie
v partnerských vzťahoch. V súčasnosti poskytuje ženám a ich deťom komplexnú bezplatnú
starostlivosť v zmysle európskych štandardov. Taktiež poskytuje pomoc pre mladých
dospelých v prvých mesiacoch a rokoch samostatného života. Výsledky ich práce sú
prezentované ako príklady dobrej praxe, keď samospráva vytvára priaznivé podmienky na
prácu pre neziskový sektor, ktorý zabezpečuje recipročne pre samosprávu kvalitné sociálne
služby pre ohrozené skupiny obyvateľstva.
OZ Brána do života má s mestskou časťou uzatvorenú zmluvu č. 11-33-2006 platnú do
28.2.2021, požiadalo o jej predĺženie v predmetných objektoch a to na dobu 15 rokov, t.j.
do 2032. Svoju žiadosť predložili z dôvodu uchádzania sa o významné finančné granty
z európskeho mechanizmu (fondy Európskeho spoločenstva a prostriedky Nórskeho
finančného mechanizmu), ktoré sa použijú na plynulú prevádzku zariadení. Jedna z častých
podmienok na schválenie daných finančných dotácií je aj priloženie zmluvy na dlhodobý
prenájom k projektu a to na obdobie 15 rokov - obdobie trvania projektu (5 rokov) plus
obdobie na preukázanie udržateľnosti projektu (10 rokov).
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Vzhľadom k uvedenému navrhujeme tento prenájom posudzovať 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.
V prípade, že do konca roka 2019 nebude žiadateľovi poskytnutá dotácia, uznesenie stratí
platnosť a bude platiť pôvodný termín ukončenia nájmu, t.j. 28.02.2021.

Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 27.03.2017

4

5

6

7

8

9

10

11

Prehľad finančných nákladov na rekonštrukciu objektov na Medveďovej 2,4
rok

popis

suma

2000 - 2001

rekonštrukcia budovy na Medveďovej 4, Krízové
centrum

500 000,00

SKK

2002 - 2003

pokračovanie rekonštrukcie, oprava strechy, KC
na Medveďovej 4

200 000,00

SKK

rekonštrukcia sociálnych zariadení, KC na
Medveďovej 4,

50 000,00

SKK

583 512,00

SKK

2 694 684,00

SKK

20000,00

SKK

95112,00

SKK

3 016 185,00

SKK

7 159 493,00

SKK

51 920,00

EUR

1500,00
8 000,00

EUR
EUR

24 412,00

EUR

1 160,00
8517,5

EUR
EUR

38 805,00

EUR

38 644,00

EUR

172 958,50

EUR

5 207 535,00

SKK

2004

2005

2006
2007

Veľká rekonštrukcia celý objekt na Medveďovej
2, - interiér, voda, elektrina, spoločné soc.
zariadenia, izby, kuchynské linky , sprchové
kúty...
Veľká rekonštrukcia celý objekt na Medveďovej
2, - interiér, voda, elektrina, spoločné soc.
zariadenia, izby, kuchynské linky , sprchové
kúty...
bežné prevádzkové opravy
odborné prehliadky, revízie el. zariadenia,
bleskozvody, opravy, elektroinštalácie

2008

komplet výmena okien v oboch budovách na
Medveďovej 4. 2, fasáda budovy na M2, oprava
strechy na M2 aM4, vstupná brána do areálu na
Medveďovej 2 a 4
SPOLU

2009
2010
2011
2012
2013
2014

2015

2016

Úpravy, opravy, rekonštrukcia, maľovky, podlahy
- interiér, terapeutická miestnosť, PC - školiaca
miestnosť - Medveďovej 2, 4
Altánok, Medveďovej 4
Bežné opravy - M4, M2
detské ihrisko a herňa pre deti na KC na
Medveďovej 4
Altánok KS na Medveďovej 2
rekonštrukcia izieb na KC na Medveďovej 4
multifunkčné ihrisko na M2, plošina pre
hendikepovanú klientku, rekonštrukcia izby a
soc. Zariadenia pre hendikepovanú klientku,
výmena elektrorozvádzačov, oprava radiátorovnamontovanie regulačných hlavíc, maliarske
práce
kamerový systém, videovrátnik, oprava kúpeľní,
rekonštrukcia komplet soc. Zariadení v KC na
Medveďovej 4
SPOLU
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