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Návrh uznesenia miestnej rady: 

Miestna rada mestskej časti Bratislava 
Staré Mesto 
odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava Staré Mesto prerokovať 

predložený návrh 

Návrh uzueseuia miestneho zastupiteľstva: 

- v materiáli 

Materiál obsahuje: 

návrh uznesenia 
dôvodovú správu 
informatívna kópia z mapy 
kópia uznesenia Č. 14012010 

Bratislava, apríl 2011 



Návrh uznesenIa 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 140/2010 
zo dňa 14. septembra 2010 v časti A takto: 

slová" pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov BYTOVÝ DOM Sokolská 
č. 8, so sídlom Sokolská č. 8, 81104 Bratislava" sa nahrádzajú slovami" pre Jozef Oravec ml., 
Sokolská 8, 811 04 Bratislava, nar 

V ostatnej časti zostáva uznesenie nezmenené. 



Dôvodová správa 

Pán Jozef Oravec, ml. dňa 09.08.2010 žiadal mestskú časť Bratislava - Staré Mesto 
o prenájom nebytového priestoru 12-NP - CO kryt vo výmere 157 m2

, v bytovom dome 
súpisné číslo 3240, postavený na pozemku parc. č. 3719/5, na Sokolskej ulici č. 8 v Bratislave, 
katastrálne územie Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 5451, na katastrálnom úrade 
v Bratislave, Správa katastra Bratislava I (ďalej len "CO kryt"). Nájomca plánuje užívať CO 
kryt ako klubovú miestnosť. 

V dôsledku chyby v komunikácii a administratívnej chyby pracovníkov Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto bola zmluva vystavená na nesprávny subjekt, a to na 
Spoločenstvo vlastnikov bytov a nebytových priestorov BYTOVÉHO DOMU Sokolská č. 8, so 
sídlom: Sokolská 8 v Bratislave. Spoločenstvo vlastníkov však nemá dostatok finančných 
prostriedkov na možnosť prenajať si predmetný nebytový priestor. 

V skutočnosti žiadateľom o prenájom predmetného nebytového priestoru bol Jozef Oravec 
ml., ktorý by bol ochotný upraviť zdevastované priestory CO krytu tak, aby ho bolo možné 
užívať na účely prevádzkovania klubovej miestnosti pre mladých ľudí v oblasti prípravy 
hudobných, obrazových a audiovizuálnych projektov. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na svoj om zasadnutí dňa 
14.9.2010 schválilo nájom predmetného nebytového priestoru v súlade s §9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), ako 
prípad hodný osobitného zretel'a, nakoľko ide o nebytový priestor vedený ako stavba 
účelovo určená ako ochranná stavba CO (kryt CO). 

Nájomcaje povinný rešpektovať pôvodný účel využitia priestoru ako krytu CO a rešpektovať 
Smernicu pre využívanie úkrytov CO na území hlavného mesta SR Bratislavy č. 6220.6.1992. 
Mestská časť zároveň prihliada na budúci účel využitia nebytového priestoru zo strany 
žiadateľa o nájom, t.j. podpora zdravého vývoja mladých ľudí v oblasti umeleckej sféry. 

Pri nájme majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje miestne 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (§ 9a písm. 9 písm. c) zákona). 

Nájom CO krytu sa bude realizovať v zmysle Smenice o podmienkach prenájmu majetku 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto a pri uzatváraní zmlúv o nájme v súlade s čl. VI. 



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

VÝPIS 
z uznesení z 31. zasadnutia Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava 

- Staré Mesto v 5. volebnom období, konaného 14. septembra 2010 

23. Návrh na nájom nebytového priestoru - CO kryt, na Sokolsl,ej ulici 8 

Uznesenie Č. 140/2010 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

A. schval'uje 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru 12-NP -
CQ kryt, vo výmere 157 mZ, nachádzajúci sa v suteréne domovej nehuuteľnosti súpisné číslo 

103240, postavenej na pozemku par. Č. 3719/5, na Sokolskej ulici 8 v Bratislave, zapísaný na liste 
vlastníctva Č. 5451, v katastrálnom území Staré Mesto pre spoločenstvo vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov BYTOVÝ DOM Sokolská 8, so sídlom Sokolská Č. 8, 811 04 Bratislava. 
Nájom nebytového priestom - CO kryt, sa schvaľuje s týmito podmiew-ami: 

1. osobitné podmienky nájmu v zmysle Smernice o podmiew-ach prenájmu majetku mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme v súlade s čl. V, 

2. nájomné v sadzbe 5,00 EUR/mz/rok, 
3. doba nájmu: neurčitá, 
4. účel: klubová miestnosť; 

B. splnomocňuje 

starostu mestskej časti 
vykonať nevyhuutné opravy chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

Bratislava 23.9.2010 

Overil: Ing. O ver Paradeiser 
prednosta miestneho . adu 

spracoval~~l.; 

Podateľňa úradu Telefón 

Vajanského nábr. 3 02/59 246 111 
81421 Bratislava 

Bankové spojenie 

1526-01210200 

Ing. arch. Andrej Petrek, v.r. 
starosta mestskej časti 

Bratislava -Staré Mesto 

IČO 
OO 603147 

Internet 
www.staremesto.sk 



Okres: Bratislava I 

GKÚ Bratisla"" 

Informatívna kópia z mapy 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: BA-m.č. STARÉ MESTO 
Katastrálne územie: Staré Mesto 
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