MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA
Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho
zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 02.09.2019
Návrh
na prenájom pivničného priestoru v Nemeckom kultúrnom dome pre Račiansky
vinohradnícky spolok, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
___________________________________________________________________________
Predkladateľ:
Ing. Štefan Borovský
vedúci Oddelenia správy majetku a investičných činností
Spracovateľ:
Mgr. Karol Janík
referent správy majetku, nehnuteľností, kataster
Dôvodová správa
Tento návrh predkladáme na základe žiadosti Račianskeho vinohradníckeho spolku o.z.
(RVS) so sídlom Alstrova 6120/249, 831 06 Bratislava, IČO: 31790801, registračné č.
VVS/1-900/90-14458 o prenájom nebytových priestorov (pivnice) v Nemeckom kultúrnom
dome, Barónka 3, 831 06 Bratislava. Ide o nebytové priestory o výmere 219,64 m2,
nachádzajúce sa v suteréne Nemeckého kultúrneho domu, stavby vo vlastníctve MČ, súpisné
číslo 7441, postavenej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1531/12, zapísanej na LV č. 4567 pre
k.ú. Rača, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor. Budova Nemeckého
kultúrneho domu spolu s pivničnými priestormi bola projektovaná ako kultúrna ustanovizeň
a na dorábanie a uskladnenie vína, pričom tieto pivničné priestory v minulosti slúžili práve
pre tieto účely. Žiadateľ navrhuje dobu nájmu na 20 rokov, nakoľko priestory je potrebné
kompletne zrekonštruovať. Priestory budú využívané na:
- Uskladnenie vína členov RVS pri veľkej úrode s možnosťou uskladnenia vína
z Genofondu Frankovky modrej
- Uskladnenie vína pre vinárov RVS v nepredvídaných prípadoch (vytopenie pivníc,
stavebné a iné poškodenia pivníc), ale aj v prípadoch prestavby, stavebných úprav,
sťahovania sa, poruchy na nádržiach a pod.
- Uloženie záložnej technológie na spracovanie hrozna pre prípad, že dôjde k ich
výpadku u jednotlivých vinárov v čase spracovania úrody s možnosťou ich využitia aj
pre nečlenov spolku na uľahčenie a zrýchlenie spracovania úrody
- Vytvorenie netradičných reprezentatívnych priestorov na prijímanie návštev, na
príležitostné posedenia s možnosťou degustácie
- Uskladnenie štepov
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Žiadosť bola prerokovaná na Komisii školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu
podnikania a vinohradníctva za účasti zástupcov RVS, ktorá sa konala 27.08.2019, pričom
členovia komisie odporučili MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom pre Račiansky
vinohradnícky spolok.
Stanovisko komisie:
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom
pivničného priestoru v Nemeckom kultúrnom dome pre Račiansky vinohradnícky spolok
o.z., so sídlom Alstrova 6120/249, 831 06 Bratislava, IČO: 31790801, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, za účelom dozrievania a skladovania vína, uskladnenia
záložnej technológie, štepov a príležitostných posedení za týchto podmienok:
- cena nájmu: ..............EUR/m2/rok
- výmera: 219,64 m2
- doba nájmu:
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