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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 podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov
v polyfunkčnom dome na Gercenovej č. 8/H, 851 01 Bratislava s celkovou výmerou
81,36 m2 , k. ú. Petržalka, zapísaného na LV 3453 pre žiadateľa Občianske združenie
OKRAJ, Gercenova 8/H, 851 01 Bratislava, IČO: 42 260 418 na dobu určitú od
01. 10. 2017 do 30. 09. 2022, za cenu 1,20 €/rok.
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V prípade, že nájomná zmluva nebude
nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ:
Občianske združenie OKRAJ, sídlo Gercenova 8/H, 851 01 Bratislava, IČO: 42 260 418
Predmet: nebytový priestor č. 26 v objekte polyfunkčného domu na Gercenovej ul. č. 8/H,
851 01 Bratislava o výmere 81,36 m2 postaveného na pozemku parc. č. 4709/24 k.ú.
Petržalka. Objekt je vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka zapísaný na LV
č. 3453 ako nebytový priestor č. 1-26.
Doba nájmu: na 5 rokov od 01. 10. 2017 do 31. 05. 2022.
Výška nájomného: 1,20 €/rok.
Nájomca požiadal dňa 06. 02. 2017 mestskú časť Bratislava-Petržalka o predĺženie nájmu
na užívanie nebytových priestorov v objekte polyfunkčného domu na Gercenovej č. 8/H,
851 01 Bratislava. Vzhľadom k tomu, že návrh na predĺženie nájmu nebol na Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 25. 04. 2017 schválený, OZ OKRAJ
podalo novú žiadosť na schválenie predĺženia nájomnej zmluvy dňa 14. 07. 2017.
OZ OKRAJ nebytové priestory užíva od r. 2012 ako kanceláriu a prevádzkovanie chránenej
dielne pre znevýhodnených klientov s ťažkým zapojením sa späť do normálneho života
a sebarealizáciu. Prevádzkuje aranžérsku a keramickú dielňu, maľby na sklo a textilnú
dielňu, kde sa klienti naučia zodpovednosti a táto práca preto nie je len ich príjmom.
Získaním príležitostí na prezentáciu a predaj výrobkov sa združenie snaží týmto spôsobom
udržiavať pracovné miesta pre svojich klientov. Nájomca vložil investíciu vo výške
2 000,00 € na revitalizáciu a zhodnotenie nebytových priestorov, ktoré preukázal v roku 2014.
Z uvedených dôvodov má občianske združenie naďalej záujem nebytové priestory užívať pre
uvedený účel činnosti združenia.
Na základe predmetných skutočností je tento prenájom posudzovaný ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Nájomné vo výške 1,00 € uhrádza občianske združenie od roku 2014. Nájomné a služby
spojené s užívaním nebytového priestoru má občianske združenie OKRAJ uhradené na celý
rok 2017.

Rok 2012
996,66 €

Rok 2013
1464,76 €

Rok 2014
1,00 €

Rok 2015
1,00 €

Rok 2016
1,00 €

Rok 2017
1,00 €

od 1. 6. 2012

Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 05. 09. 2017.
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