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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 objekte
Ambroseho 1, 851 02 Bratislava, súpisné číslo 2468, s celkovou výmerou 88,37 m2 v k.ú.
Petržalka, zapísaného na LV č. 2778, pre žiadateľa združenie Slovenské centrum pre tradičnú
kultúru, Bratislava, IČO: 30 795 770, na dobu určitú 5 rokov, za cenu 1 104,64 €/rok.
Zmluva o nájme nebytových priestorov bude podpísaná do 30 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: Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, Bratislava, IČO: 30 795 770
Predmet: nebytové priestory – v objekte Ambroseho 1, 851 02 Bratislava, súpisné číslo 2468,
postaveného na pozemku parc. č. 1254, k. ú. Petržalka. Objekt je vo vlastníctve hlavného
mesta SR Bratislavy, zapísaný na LV č. 2778, bol zverený do správy mestskej časti
Bratislava-Petržalka protokolom č. 78/91 zo dňa 01. 11. 1991.
Doba nájmu: na dobu určitú 5 rokov.
Výška nájomného: 1 104,64 €/rok, mesačne t.j. 92,05 €.
Nájomca požiadal mestskú časť Bratislava-Petržalka o predĺženie nájmu na užívanie
nebytových priestorov v objekte na Ambroseho 1, Bratislava. Žiadateľ má s mestskou časťou
uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu na nebytové priestory od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2018 za
účelom prevádzkovania kancelárie a knižnice, ktoré počas celej doby zveľaďoval a investoval
do čiastočnej rekonštrukcie a udržiaval v prevádzkyschopnom stave. Nájomca má naďalej
záujem nebytové priestory užívať na prevádzkovanie kancelárie, knižnice, výchovnej
a vzdelávacej činnosti, propagácie a dokumentácie tradičnej ľudovej kultúry a folklóru
občianskeho združenia Slovenské centrum pre tradičnú kultúru.
Na základe uvedených 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 a služby spojené s užívaním nebytového priestoru má uhradené.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 03. 09. 2018
Ročná výška nájomného za užívanie nebytových priestorov na Ambroseho 1, Bratislava za
posledných 5 rokov:

Rok 2013
353,48 €
01. 09. –
31. 12. 2013

Rok 2014
1 072,74 €

Rok 2015
1 075,20 €

Rok 2016
1 075,20 €

Rok 2017
1 075,20 €

Rok 2018
716,80 €
01. 01. –
31. 08. 2018
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Údaje o nebytovom priestore v objekte na Ambroseho 1, 851 04 Bratislava
Nájomca : Slovenské centrum pre tradičnú kultúru
Návrh nájomneho od 01. 09. 2018
Druh a rozmery miestnosti a výpočet úhrady za užívanie nebytového priestoru
Miestnosti
P.
Č.
1.
2.
3.
4.

Pôvodné
určenie
Kancelária
Miestnosť č. 1
Miestnosť č. 2
Miestnosť č. 3
Ostatné plochy –
pomerná časť

Spôsob využitia
Kancelária
Kancelária
Kancelária
Sklad kníh
(chodby, WC,
vstup)

Ročná úhrada spolu

Plocha
m2
13,47
31,28
13,47
11,95
18,20
88,37

Podlahová plocha
Ročné
Ročná
nájomné za
úhrada
m2/€
12,50
2 395,95
12,50
196,66
12,50
255,93
12,50
89,25
12,50
284,75
1 104,64
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Vstup

Spoločenská miestnosť
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Kancelária

Kancelária
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Evidencia občianskych združení
Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.
Názov združenia Slovenské centrum pre tradičnú kultúru
Sídlo Starhradská 12, 85105 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika
IČO 30795770
Dátum vzniku 27.08.2004
Dátum vstupu do likvidácie
Dátum zániku
Oblasti činnosti



ľudové
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