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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo 


s c h v a ľ u j e

prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 15616 m2, ktorý je Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom vedený na liste vlastníctva č. 5148, katastrálne územie Nové Mesto pre Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 35ﾠ853ﾠ891 a35 853 891 a to

; v rozsahu 1ﾠ432 m21 432 m2 v zmysle priloženej vyznačenej kópie katastrálnej mapy (ďalej v texte aj ako „predmet nájmu“)
 
; 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

; a to za nájomné:
	za počas výstavby tenisových kurtov vo výške 0,00 € / m2/ rok
	po právoplatnosti rozhodnutia o povolení užívania tenisových kurtov vo výške 4,48€ / m2 / rok 


; pričom osobitný zreteľ odôvodňujeme skutočnosťou, že predmet nájmu je súčasťou bývalého cyklistického štadióna, pričom v súčasnej dobe mestská časť pripravuje jeho celkovú revitalizáciu, a to vytvorením mestského parku s dominantou funkciou športu, rekreácie a mestskej zelene. Národné tenisové centrum, a.s. má záujem o vybudovanie dvoch tenisových kurtov, ktorých parametre budú spĺňať požiadavky pre usporiadanie davis cupových a fed cupových turnajov. Výstavbu a aj následné prevádzkovanie novovybudovaných tenisových kurtov bude realizovať Národné tenisové centrum, a.s., pričom tenisové kurty budú prístupné širokej verejnosti. 

; na dobu 10 rokov

; za týchto podmienok:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcami v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.





	s pripomienkami


	bez pripomienok






DȎVODOVÁ SPRÁVA

Na základe Protokolu číslo 11 88 0557 13 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 03.12.2013 boli mestskej časti bezodplatne zverené do správy nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové Mesto, okres Bratislava III (bývalý cyklistický štadión), a to:
pozemky registra „C“ KN zapísané na liste vlastníctva číslo 5148 
parc. č. 11280/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15616 m2	
	parc. č. 11280/34 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 415 m2	   
	parc. č. 11280/35 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m2	     
	parc. č. 11280/46 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 591 m2	   
	parc. č. 11280/48 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2	     
	parc. č. 11280/54 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2	       
	parc. č. 11280/55 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2	

pozemky registra „C“ KN zapísané na liste vlastníctva číslo 1
parc. č. 11280/56 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 844 m2	  	    
	parc. č. 11280/57 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2	  	      
a
stavba:
so súpisným číslom 7768 postavená na pozemkoch parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57, zapísaná na liste vlastníctva číslo 5148
; pričom účelom zverenia vyššie uvedených nehnuteľností bolo vybudovanie mestského parku s dominantou funkciou športu, rekreácie a mestskej zelene. Tento zámer mestská časť postupne napĺňa.    

Národné tenisové centrum, a.s. (ďalej v texte aj ako „NTC“) má záujem o vybudovanie dvoch vonkajších tenisových kurtov, ktoré budú spĺňať požiadavky/kritéria ku konaniu tenisových turnajov – davis cup a fed cup, t. j. o rozmeroch 20x40 m jednotlivo.  

Výstavbu tenisových kurtov bude NTC realizovať na vlastné náklady. Po vybudovaní tenisových kurtov NTC tieto bude aj prevádzkovať. Novovybudované tenisové kurty budú slúžiť vrcholovým športovcom, talentovanej mládeži ale aj širokej verejnosti, ktorá ich bude môcť využívať rovnakým spôsobom ako je tomu v súčasnej dobe v rámci využívania kapacít v AEGON aréne.

Keďže NTC bude investorom tenisových kurtov navrhuje sa počas výstavby tenisových kurtov túto skutočnosť zohľadniť proti nájmu a to tak, že v tom čase by výška nájmu predstavovala 0,00 €. Tento návrh je dôvodný aj skutočnosťou, že NTC poskytlo pre účely revitalizácie bývalého cyklistického štadióna časť pozemku registra „C“ KN                           parc. č.  11280/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 864 m2, evidovanom na liste vlastníctva číslo 4835 pre katastrálne územie Nové Mesto (v rozsahu 438 m2). Povolením užívania tenisových kurtov, bude NTC za pozemok pod tenisovými kurtmi uhrádzať nájomné vo výške 4,48 € / m2/ ročne. Výška nájmu je určená Znaleckým posudkom č. 103/2015, ktorý predložilo NTC ako alternatívny posudok voči Znaleckému posudku č. 242/2015 Ing. Petra Vinklera. Posudok predložený NTC stanovuje reálnu výšku nájmu (viď str. 9 ZP                          č. 103/2015), pričom zohľadňuje dobu návratnosti vloženej investície (tenisové kurty).   

Doba nájmu je navrhovaná na 10 rokov.

