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Návrh uznesenia :
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
1/ k o n š t a t o v a ť,
že prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka spoločnosti
CMZ MATKA, s.r.o., Nová ves 2221/19, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 247 146 za
účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria a detská psychiatria je
prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov, že poskytovanie uvedených služieb
je využívané predovšetkým obyvateľmi Petržalky, ale aj celého Slovenska, je hradené
prostredníctvom zdravotných poisťovní a zároveň zamestnanci centra poskytujú bezplatné
prednášky a poradenské služby pre širokú verejnosť, z ktorých niektoré boli v minulosti
uverejnené aj v Petržalských novinách. Detský psychiatrický stacionár je jediný na Slovensku.
2/ s c h v á l i ť
nájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka spoločnosti CMZ
MATKA, s.r.o., Nová ves 2221/19, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 247 146 v celkovej
výmere 4 411 m2, za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria
a detská psychiatria na dobu 10 rokov od 01.01.2013 do 31.12.2022 za nájomné vo výške
0,26 €/m2 /rok v celkovej výške
1 146,86 €,
ktoré bude splatné v polročných splátkach vopred a to do 15.01. a 15.07. príslušného
kalendárneho roka.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stráca
platnosť.
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Dôvodová správa
Spoločnosť CMZ MATKA s.r.o., Nová ves 2221/19, 929 01 Dunajská Streda sa
obrátila na mestskú časť so žiadosťou o ďalší prenájom objektu bývalých detských jaslí
Haanova 7, Bratislava-Petržalka, súpisné číslo 2358, ktorý sa nachádza na pozemku parc. č.
234 k. ú. Petržalka o výmere 837m2 a záhrada prislúchajúca k tomuto objektu na pozemku
parc. č. 235 taktiež k. ú. Petržalka o výmere 3 574 m2 , spolu 4 411 m2 (ďalej len „objekt“) za
účelom zriadenia, resp. pokračovania prevádzky centra mentálneho zdravia. Prenajatý objekt
je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, je zapísaný na LV 1748 a bol zverený do
správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 83 z 30.10.1991. Predmetom nájmu
nie je byt, ktorý je súčasťou prenajatého objektu.
Uvedený objekt bol prenajatý na základe zmluvy o nájme č. 54-2002 zo dňa 15. 08.
2002 Dérerovej nemocnici s poliklinikou, Bratislava a Dodatkom č. 1 k uvedenej zmluve boli
práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prevedené na spoločnosť CMZ MATKA, s.r.o.
15. 07. 2005 so súhlasom mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zmluva o nájme č. 54-2002
bola uzavretá na dobu určitú od 01.01.2003 do 31.12.2012.
Spoločnosť CMZ MATKA s.r.o. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore
psychiatria a detská psychiatria prostredníctvom dvoch psychiatrických ambulancií a dvoch
psychiatrických stacionárov. Poskytovanie uvedených služieb je využívané predovšetkým
obyvateľmi Petržalky ale aj celého Slovenska, je hradené prostredníctvom zdravotných
poisťovní, zároveň zamestnanci centra poskytujú bezplatné prednášky a poradenské služby
pre širokú verejnosť, z ktorých niektoré boli v minulosti uverejnené aj v Petržalských
novinách. Detský psychiatrický stacionár je jediný na Slovensku.
Nakoľko spoločnosť nie je zriadená za účelom vytvárania zisku a služby, ktoré
poskytuje sú hradené výlučne z prostriedkov zdravotných poisťovní, bola stanovená výška
nájomného v zmysle príkazu starostu č. 13/2011 - Metodického usmernenia – postup pri
prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti
Bratislava-Petržalka a jej organizácií, príkazu starostu č. 2/2012, ktorým bol vydaný Dodatok
č. 1 k vyššie uvedenému metodickému usmerneniu a príkazu starostu č. 3/2012, ktorým bola
schválená príloha č. 1 k metodickému usmerneniu ako najnižšia možná a to 0,26 €/m2/rok.
Na základe uvedeného považujeme tento prenájom objektu bývalých detských jaslí
Haanova ul.č. 7 za prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Príjmy z prenájmu budú
príjmami mestskej časti.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stratí
platnosť.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 17. 10. 2012.
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