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Žiadosť o súhlas s prenájrnoni — odpoveď k doplneniu iladosti

~Iážený prijírnatel~

dňa 21 42017 bob doručené Vaše dopinenie k žiadosti o súhlas s prenájmom objektu kornunitného
centra (ďalej len „Objektu‘1) tretim osobám aj $ navrhom rárncovej Zmluvy o krátkodohom nájme
nebytových priestorov Komunitného centra Ovručská (d‘alej len „Zmluva o nájme1‘), na kiory bol
poskytnutý nenávratný finančný príspevok v projekte s názvom „ISRMO OPBK — Mestská časť
Bratislava ‘- Nové Mesto Rekonstruk~‘1a kn~niinb n~no contra Ovručská‘, kód projektu 22310120107

Na základe žiadosti o NFP a podľa Zinluvy o poskytnuli nenávratného finančného prispevku
Č Z2231012010701 (d~Iej len „Zrnluva o NFP“) bol poskytnutý NFP na zriadenie Objektu. V prUohe
Č. I Opis projektu žiadosti O nenávratný finanuny príspevok uvádza prijimatef nasledovně

„Komunitně centrum bude pra svojich k/len tav poskytovoť t/eto služby:

1. Sprostredkovanie konwktu $0 2,ísiín pros tredím, podpora zočleňovanjo do axis tujúc;ch
sociálu ych sJeti,

2. Podporo záujmovei činnosti det!,
3. Podporo vzcJelá~a~,~ det!, mládeže a sen/orav, podpora ukončenio základného vzdelania

a pokračovonia V d‘alšom štúr//u,
4 Podpora iniciativ obyvoteľov v ob/os ti životného prostredio, zdrovotnej osvety pre obyvoterov,
5. Podpora pr/zlepšovaní pristopu obyvoteíov R pré unej pomoc!, zomeronej hlavne no seniorov
6. Podporo spo/up, ace a efekrivne; kooídm‘i, ‘e &nnosr, suh(ektou, ktoré podporne pomáhojú

ne3‘fsituť}cw Iran unity - kuiiiciíi~n~~ ic‘Í jOdy;,« ~

7. Po‘kyi Quanta s ociálneho poradons (vn

V zmysle Zrnluvy o NFP má projekt plniť cief ‚Presravha objektu a jeho vybavenie pre potreby
zanadenia komunitněho centra“ a špe ficky cieľ „Kekoii~trukcia nevyu2itého objektu na komunitně
cenu urn a zniženie energelickej náročnosti budovy“.

V zmysle osobného stretnulia s Prijíniate[~ni ~a dha 23 5.2012 je pry uclelenie suhlasu Riadiaceho
orgánu Operačný program Bratislavsky kraj (ďalej len „ RO pre OPBK“) s prenájrnom Objektu
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Vec



nevyhnutnt‘, aby Ohj~kt naclah‘j plr«l ‘v~‘ k‘rj ‘. ‘;.~‘r~ ~r) VedUrW V prilolie Č I Opis
projektu žiadosti o nenavratny írnančrry pirrpevuh v pr lube Ľ 2 Predruet podpory k Zmluve O NFP,
aby nedošlo k porušeniu článku 9 bod 2.4 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú prílohou Č. 1
Zrnluvy o NFP (ďalej len ~VZP“). RO pre OPBK nevie posúdiť, či je účel prenájmu v Zmluve o nájme
v súlade so Zmluvou O NFP, pretože účel nájmu nic jev Zmluve o nájme uvedený.

Prijimateľ podľa článku 5 ods. 3 vzp bene na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo
akékoľvek mé prenechanie majetku a/alebo práva a/alebo mých majetkových hodnót
nadobuclnutých z NFP alebo z jeho časti za mých ako trhových podmienok rnóže zakladať nedovolenú
štátnu pomoc v zrnysle pnislušných Právnych predpisov EU a SR, Z čoho pre Pnijímateľa budú vyplývač
príslušné právne následky.

Pnijimateľ berme na vedomie ‚ že v pnípade prenájmu Objektu tretej strane za trhových podmienok
je povinný v zmysle článku 10 ods. 1 hod ) VZP „vratiť čistý príjeiri z Projektu v pnipade, ak bol počas
realizácie aktivit Projektu alebo v obdobi piatich rokov od ukončenia realizácie aktivit Projektu
vytvorený príjem‘.

V zmysle članku 5 ods. 2 bod I VZP, PO pr Ĺ rJI‘Lir: nerideli pisonmý súhlas s prenájmom Objektu
be? preclchádzajúceho predlo?enra navrlrii Zniltrvy o najme konkrétnemu subjektu, na účel
podľa prilohy č. 1 Opis projektu žiadosti o nenávratný finančný prispevok a prílohy č. 2 Predmet
podpory klmluve O NEP, dobu nájmu a výšky nájomného.
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