Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka
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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka
schvaľuje
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 za účelom
prevádzkovania kancelárie a chránenej dielne pre znevýhodnených občanov, ŤZP na
dobu určitú od 01. 10. 2022 do 31. 12. 2023, za cenu 1,50 €/m2/rok, celkovo za
122,04 €/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 parcela 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: od 01. 10. 2022 do 31. 12. 2023.
Výška nájomného: 1,50 €/rok/m2, t.j. ročne spolu 122,04-€.
Nájomca požiadal dňa 06. 05. 2022 mestskú časť Bratislava - Petržalka o predĺženie nájmu
na užívanie nebytových priestorov v objekte polyfunkčného domu na Gercenovej č. 8/H,
851 01 Bratislava. 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.
Nájomca Občianske združenie OKRAJ využíva priestory od roku 2012 a nájomné si po celý
čas riadne platí. Nájomné a služby spojené s užívaním nebytového priestoru má Občianske
združenie OKRAJ uhradené na celý rok 2022.
Nájomca spĺňa podmienku prípadu hodného osobitného zreteľa podľa čl. 6., bod 16, písm. g)
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Petržalka a s
majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou (ďalej len „Zásady“),
v zmysle ktorého sa nájmy nebytových priestorov prenajatých na dobu určitú, za predpokladu,
že doterajší nájomca vykonal revitalizáciu prenajatých priestorov a prejavil záujem o ďalší
nájom, považujú za prípady hodné osobitného zreteľa.
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.
Navrhovaná výška nájmu vychádza z prílohy č. 5 Zásad
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Z podnetu bytovej a sociálnej komisie bol zisťovaný náklad MČ do fondu opráv, ktoré ako
vlastník nehnuteľností MČ uhrádza. Výška nákladu je 58,41-€. Náklady na energie a médiá
uhrádza nájomca. MČ miestnu daň neplatí.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 22.08.2022 a v odborných
komisiách. Stanoviská komisií sú súčasťou materiálu. Miestna rada návrh prerokovala dňa
20.09.2022 a odporúča ho miestnemu zastupiteľstvu schváliť za cenu 58,41 €/mesiac, celkovo
za 700,92 €/rok, čo predstavuje 8,61 €/m2 /rok.
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Výpis z uznesenia
zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného
dňa 5. septembra 2022 od 17:30 hod. - online
Na začiatku rokovania boli prítomní:
predseda komisie:
Mgr. Ivan Uhlár,
členovia komisie:
Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Pavel Šesták,
Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Ing. Ľubomír Hrbáň, sa ospravedlnil a zaslal svoje hlasovania na
vedomie členom komisie
Erich Stračina (prítomný len na časť bodov programu)
Tajomník komisie: Mgr. Viktor Baumann
Návrh na predlženie prenájmu nebytových priestorov v bytovom dome Gercenova 8H,
Bratislava pre Občianske združenie OKRAJ
Materiál predstavil tajomník komisie. Po krátkej diskusii následne členovia komisie hlasovali
o návrhu uznesenia.
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál.
Hlasovanie:
Prítomných: 4 (plus 1 člen komisie v neprítomnosti)
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
Predseda komisie poďakoval členom komisie a všetkým prizvaným hosťom s tým, že
rokovanie komisie bolo skončené o 21:19.
Bratislava,16.09.2022
Mgr. Ivan Uhlár
predseda komisie v.r.
Za správnosť:
Mgr. Viktor Baumann, tajomník komisie

Výpis uznesení zo zasadnutia
Finančná komisia 2022
Zápisnica zo zasadnutia FK – 7.9. 2022 o 16:30 hod. online
Prítomní členovia: Kleinert, Demel, Šesták , Mráz, Šmíd
Neprítomní členovia: Plšeková, Skapik, Vydra
Návrh na predlženie prenájmu nebytových priestorov v bytovom dome Gercenova
8H, Bratislava pre Občianske združenie OKRAJ
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Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Branislav Kleinert
predseda komisie

Výpis z uznesenia
zo zasadnutia komisie bytovej a sociálnej konaného
dňa 6. septembra 2022 od 15:00 hod. – prezenčne+online
Na rokovaní komisie boli prítomní:
predseda komisie: Daniela Palúchová
členovia komisie: Matúš Repka - prezenčne, Jana Hrehorová – online cez ZOOM, Eva
Surovková – online cez ZOOM, Ildikó Zórádová – prezenčne, Konrád Balla – prezenčne
Návrh na predlženie prenájmu nebytových priestorov v bytovom dome Gercenova 8H,
Bratislava pre Občianske združenie OKRAJ, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál uviedol Viktor Baumann, referát správy miestneho majetku
Uznesenie:
Komisia sociálna a bytová odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti BratislavaPetržalka schváliť materiál tak, ako bol predložený s pripomienkami. Potrebné je zistiť
náklady na miestnu daň, fond opráv a služby a cenu za nájom stanoviť tak, aby MČ
nedoplácala za tieto služby.
Hlasovanie:
prítomní/é: 5, Daniela Palúchová, Matúš Repka, Jana Hrehorová, Eva Surovková, Konrád
Balla,
za:
5
proti:
0
zdržal/a sa: 1, Ildikó Zorádová,
Uznesenie bolo schválené s výhradou.
Bratislava, 06.09.2022
Daniela Palúchová v.r.
predsedníčka komisie
Zapísala: Marcela Zacharová, tajomník komisie
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Komisia

Schválený
materiál

Neschválený
materiál

Komisia správy majetku
miestnych podnikov

áno

nie

Poznámky komisie
urobiť osobnú obhliadku a
fotodokumentáciu

Komisia sociálna a bytová

áno

nie

Potrebné je zistiť náklady na
miestnu daň, fond opráv
a služby a cenu za nájom
stanoviť
tak,
aby
MČ

Finančná komisia

áno

nie

nie

nie

schváliť za cenu 58,41 €/mesiac,
celkovo za 700,92 €/rok, čo
predstavuje 8,61 €/m2 /rok.

Miestna rada

áno

nedoplácala za tieto služby.
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