Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
zverejňuje
zámer
nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19262/1, lesný pozemok, v rozsahu 1983 m2,
katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 3673, ktorý je zverený do
správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vlastníkom hlavným mestom Slovenskej
republiky Bratislava, priloženého Zamerania obvodu cykloareálu (ďalej aj „predmet nájmu“)
; za účelom realizácie projektu „Rodinný cyklistický park Kamzík“
; na dobu určitú do 31.12.2031
; pre žiadateľa : BAJKSLAVA, občianske združenie, Poľná 2614/23, 811 08 Bratislava-Staré
Mesto, IČO: 52702219 (ďalej „aj nájomca“)
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že:
predmet nájmu bude nájomca užívať v rámci realizácie projektu „Rodinný cyklistický
park Kamzík“ ktorý sleduje zlepšenie cyklistických podmienok pre širokú verejnosť na území
hlavného mesta SR Bratislavy vybudovaním športoviska v blízkosti už existujúcej cyklistickej
infraštruktúry v lokalite Kamzík, pričom nájomca bude udržiavať areál v spolupráci s partnermi
a získavať na ten účel finančné prostriedky z grantových schém ako aj od súkromných donorov
; za nájomné vo výške: 1 EUR/rok
; za podmienky:
nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia
uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v
uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť
nájomca bude zabezpečovať dodržiavanie platných všeobecne záväzných nariadení
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, najmä všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní
čistoty a poriadku, po celú dobu trvania nájmu
nájomca bude zabezpečovať všetku starostlivosť o zeleň na predmete nájmu, vrátane
starostlivosti o dreviny, ich údržbu a ošetrovanie, tak aby na prenajatom pozemku bolo
zabezpečené bezpečné užívanie cykloareálu zo strany jeho návštevníkov a verejnosti
vybudovaný areál (predmet nájmu) bude prístupný širokej verejnosti bezodplatne
a počas celej doby nájmu / počas celého týždňa
nájomca v prípade oplotenia predmetu nájmu (z dôvodu ochrany pred zverou)
zabezpečí, aby brána tohto oplotenia nebola uzamknutá a bola otvoriteľná návštevníkmi
nájomca je povinný dokončiť verejné športovisko najneskôr do 3 rokov odo dňa
nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, v opačnom prípade má prenajímateľ právo
nájomnú zmluvu vypovedať
Ing. Ignác Olexík, PhD. v.r.
prednosta MÚ

