Návrh
na schválenie prenájmu objektu na Kľukatej ulici v Bratislave, súpisné č. 1658,
vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, vedeného na LV č. 2983
v k. ú. Ružinov a priľahlého pozemku

UZNESENIE č. 88 / 2014
zo dňa 12. 12. 2014

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. s c h v a ľ u j e
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov nájom
nehnuteľného majetku - stavby - zariadenie pestúnskej starostlivosti Kľukatá 36, súpisné č.
1658, ktorá sa nachádza na parcele č. 3025/4, zapísanej na liste vlastníctva č. 2983, ktorý
vedie Katastrálny úrad v Bratislave, Správa katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu,
katastrálne územie Ružinov a priľahlého pozemku – ostatné plochy, ktorý sa nachádza na
parcele č. 3025/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 2983, ktorý vedie Katastrálny úrad v
Bratislave, Správa katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, katastrálne územie Ružinov pre
nájomcu občianske združenie DOMOV – DÚHA, Pavlovova 5, 821 08 Bratislava za
účelom prenájmu objektu z dôvodu realizácie projektu zabezpečenia prevádzky Bezpečného
ženského domu a poskytovania služieb ženám ohrozeným násilím alebo zažívajúcim násilie
a ich deťom
s podmienkami:
- nájom dohodnutý na 6 rokov s účinnosťou od 31.07.2015
- účel nájmu: zabezpečenie prevádzky Bezpečného ženského domu a poskytovanie služieb
ženám ohrozeným násilím alebo zažívajúcim násilie a ich deťom
- nájomca platí nájomné vo výške 1 EUR (s DPH)/rok a daň z nehnuteľnosti
- povinnosti nájomcu voči prenajímateľovi a prenajímanému majetku: bezodkladne ohlásiť
zistené závady oddeleniu investičných činností BSK, ktoré po ich odbornom posúdení
zabezpečí potrebné opravy na náklady BSK
- nájomca znáša náklady súvisiace s obvyklým užívaním objektu
- povinnosti nájomcu voči Správcovi programu (Úrad vlády SR): zabezpečiť súčinnosť pri
kontrole na mieste počas obdobia realizácie projektu a následnej udržateľnosti projektu v
zmysle pravidiel Nórskeho finančného mechanizmu 2009-2014.

B. ukladá
riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:
zabezpečiť podpis zmluvy o prenájme
Termín: 31.03.2015
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