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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava - Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Petržalka
schváliť
realizáciu stavebných úprav vnútorných priestorov k prispôsobeniu priestorov pre potreby
výučby vysokej školy v objekte Paneurópskej vysokej školy, Tematínska 10, 851 01
Bratislava – Petržalka pre žiadateľa spoločnosť GLOBAL plus, s.r.o., Tomášikova 20, 821 02
Bratislava.

Dôvodová správa

Žiadateľ: GLOBAL plus , s.r.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, IČO 35 456 1958
Žiadateľ GLOBAL plus s.r.o. Tomášikova 20, 821 02 Bratislava ako nájomca sa obrátil na
Mestskú časť Bratislava - Petržalka so žiadosťou o udelenie súhlasu s realizáciou
stavebných úprav vnútorných priestorov k prispôsobeniu priestorov pre potreby výučby
vysokej školy v objekte Paneuropskej vysokej školy, n.o., Tematínska 10, Bratislava Petržalka.
Mestská časť Bratislava - Petržalka prenajala nájomnou zmluvou č. 08-83-2006 nájomcovi
objekt základnej školy na Tematínskej ul.č.10, súpisné číslo 3246 a pozemok pod objektom
školy parc.č. 2844/3, zastavaná plocha o výmere 3502 m², v k.ú. Petržalka, zapísané na LV
4550.
Nájomca prenajíma predmet nájmu za účelom vykonávania vzdelávacích a s tým súvisiacich
činností Paneurópskou vysokou školou, n.o. (predtým Bratislavská akademická spoločnosť
n.o.) ako aj na výkon činností vyplývajúcich zo správy a údržby majetku. Doba trvania nájmu
je stanovená do 31.12.2034.
Žiadateľ sa obrátil na stavebný úrad Mestskej časti Bratislava – Petržalka so žiadosťou
o stavebné povolenie zmeny časti dokončenej stavby - úprava interiérových priestorov
v objekte: „Paneurópska VŠ, fakulta masmédií - Tematínska ulica, Bratislava - Petržalka“.
Stavebný úrad stavebné konanie prerušil a vyzval stavebníka k doplneniu podania do
30.9.2021. Žiadateľ požiadal stavebný úrad o predĺženie lehoty na doplnenie podania.
V súčasnosti stavebný úrad predĺžil lehotu podania do 31.01.2022.
Žiadateľ vo svojej žiadosti o súhlas sa odvoláva na článok 7 bod 12) kedy:
„V zmysle článku 7 bod 12) nájomnej zmluvy NZ č.08-83-2006 „stavebné úpravy, investície,
rekonštrukcie a modernizácie predmetu nájmu a jeho častí je nájomca oprávnený vykonať len
po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
Prenajímateľ súhlasí s uskutočnením stavebných úprav vnútorných priestorov k prispôsobeniu
ich účelu pre potreby výučby vysokej školy“.
V zmysle článku 7 bod 16) je nájomca povinný v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy
zabezpečovať prevádzkyschopnosť predmetu nájmu, jeho efektívne využívanie, prevádzku,
modernizáciu a rozvoj. K tomuto je nájomca oprávnený predkladať prenajímateľovi návrhy
a požadovať od neho ústretovosť a bezodkladnosť pri plnení tohto ustanovenia, pokiaľ
prenajímateľ odmietne dať súhlas na realizáciu projektu, ktorý zefektívňuje prevádzku
a užívanie predmetu nájmu a nájomca je pritom pripravený znášať celý projekt finančne sám,
má nájomca právo na primeranú zľavu na nájomnom vo výške, ktorá je zhodná s rozdielom
vyšších nákladov na prevádzku a užívanie oproti stavu, ktorý by nastal po realizácii
navrhovaného projektu.
Súhrnný rozpočtový náklad je 294.130,00 Eur bez DPH , termín dokončenia výstavby
07/2022.

