
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto zverejňuje

ZÁMER

Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave

PRENAJAŤ

nebytové priestory:

a) veľká telocvičňa _ NP 2.18

b) šatne _ NP 2.06, NP 2.05 a NP 2.03

; ktoré sa nachádzajú v stavbe so súpisným číslom 13489 na pozemku registra „C“ KN parc. č.

15140/76 v katastrálnom území Nové Mesto, list vlastníctva číslo 3749

; za účelom zabezpečenia technického zázemia 83. ročníka Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji

2019  (stravovanie a odpočinok dobrovoľníkov)

; na dobu určitú od 08.05.2019 do 27.05.2019

; za nájomné v sume:

a) nájomné za NP 2.18 v sume 3 120,00 eur (slovom tritisíc jednostodvadsať eur)

- v nájomnom nie je zahrnuté upratovanie a likvidácia odpadu, ktoré si nájomca zabezpečí na

vlastné náklady

b) nájomné za NP 2.06, NP 2.05 a NP 2.03 v sume 2 880,00 eur (slovom dvetisíc

osemstoosemdesiat eur)

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že nájomca organizačne zabezpečuje konanie 83.

ročníka Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019; Slovenská republika tieto majstrovstva organizuje

po druhýkrát, a prenájom vyššie citovaných nebytových priestorov bude komplexne predstavovať

zázemie pre cca 250 dobrovoľníkov.

s podmienkami:
a) nájomca podpíše nájomnú zmluvu najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa schválenia

tohto uznesenia miestnym zastupiteľstvom; v prípade, ak nájomca v uvedenej lehote nájomnú

zmluvu nepodpíše, toto uznesenie stráca platnosť;

b) účinnosť nájomnej zmluvy je podmienená existenciou kladného stanoviska Regionálneho úradu

verejného zdravotníctva Bratislava vo veci zabezpečenia stravovania pre dobrovoľníkov v rámci

organizácie 83. ročníka Majstrovstiev sveta v ľadovom hokej 2019 v priestoroch základnej školy;

v prípade, ak Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vo veci zabezpečenia
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stravovania pre dobrovoľníkov v rámci organizácie 83. ročníka Majstrovstiev sveta v ľadovom

hokej 2019 v priestoroch základnej školy nevydá kladné stanovisko, toto uznesenie stráca

platnosť dňom doručenia tohto stanoviska riaditeľovi Základnej školy s materskou školou,

Kalinčiakova 12 v Bratislave;

c) nájomné bude splatné jednorázovo, bezhotovostným prevodom v prospech prenajímateľa,

pričom lehota splatnosti bude do 31.05.2019.

JUDr. Ing. Ľubomír Baník, v.r.

         prednosta MÚ BA NM


