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Návrh uznesenia :
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka k o n š t a t o v a ť,
že predmetná nehnuteľnosť - budova je na základe nájomnej zmluvy č. 08-05-2008
a Dodatkov č. 1,2 prenajatá Pracovno-socializačnému centru Lepší svet, n.o. do 31.12.2025 za
nájomné vo výške 18,- € za celú dobu nájmu, čo z ekonomického hľadiska nie je pre mestskú
časť žiadnym prínosom. Nezisková organizácia investovala vlastné finančné prostriedky do
uvedenej budovy za účelom možnosti jeho využívania na účel, za ktorým bol prenajatý.
Z toho dôvodu je potrebné posudzovať tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
a odporúča s ch v á l i ť
predaj nehnuteľnosti - budovy nachádzajúcej sa v k.ú. Petržalka, so súpisným číslom 1643,
postavenej na pozemku parc.č. 1183 na Osuského ul.č. 8. Budova je zapísaná na LV č. 3837
vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka. Nájomca má budovu dlhodobo prenajatú
(do 31.12.2025), za nájomné vo výške 18,- € za celú dobu nájmu, čo z ekonomického
hľadiska neznamená pre mestskú časť žiadnym prínosom. Okrem toho žiadateľ investoval
vlastné finančné prostriedky do uvedenej budovy za účelom možnosti jeho využívania na
účel, za ktorým bol prenajatý a z toho dôvodu je potrebné posudzovať tento predaj v zmysle §
9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Kúpna zmluva bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve.
V prípade, že kúpna zmluva v tejto lehote nebude kupujúcim podpísaná, toto uznesenie stráca
platnosť.

2

Dôvodová správa
Žiadateľ : Pracovno-socializačné centrum Lepší svet, n.o. Osuského č. 8, 851 03 Bratislava
Predmet predaja: Predaj nehnuteľnosti - budovy so súpisným číslom 1643, postavenej na
pozemku parc.č. 1183 na Osuského ul.č. 8. Budova je zapísaná na LV č. 3837 vo vlastníctve
mestskej časti Bratislava-Petržalka
Navrhovaná cena:
Odôvodnenie:
Žiadateľ má predmet predaja prenajatý od 01.01.2006 doteraz a nájomná zmluva je uzavretá
do 31.12.2025. Nájomné za celú dobu nájmu činí 18,- €, čo z ekonomického hľadiska
neznamená pre mestskú časť žiadny prínos. Počas doby prenájmu investoval žiadateľ do
budovy v rámci jej komplexnej rekonštrukcie ako aj okolia cca 400 000,- €.
Žiadateľ po celú dobu nájmu prevádzkuje v uvedenej budove Pracovno - socializačné centrum
pre zdravotne postihnutých obyvateľov s komplexnou starostlivosťou. V centre sa nachádza
rehabilitačné stredisko pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, chránené dielne, domov
sociálnych služieb a ďalšie služby slúžiace výlučne občanom s ťažkým zdravotným
postihnutím a ich rodinným príslušníkom.
Prácu začínali s 5-timi klientmi, keďže toho času majú 50 klientov, z toho 28 s celoročným
pobytom, hľadali ďalšie priestory pre ich prácu. V ústrety im vyšlo Hlavné mesto SR
Bratislava, ktoré im prenajalo na dobu 30- rokov priestory bývalého obchodného domu Kotva
v Karlovej Vsi. Ide o zariadenie, ktoré je potrebné zrekonštruovať a následne by slúžilo
klientom žiadateľa, ktorí by našli pracovné uplatnenie v rámci kaviarne, galérie,
charitatívneho obchodu pre sociálne slabé skupiny a zabezpečila by sa tým inklúzia
otvorených priestorov pre bežnú väčšinovú populáciu.
V predmete predaja – budove na Osuského ul.č. 8 zabezpečia priestorové rozšírenie potrebné
k zabezpečeniu moderných sociálnych služieb a služieb zamestnanosti a to vybudovaním
3 samostatných 6 izbových bytov pre 18 klientov s mentálnym postihnutím a 5-tich
apartmánov pre dôchodcov.
Žiadateľ za účelom zabezpečenia realizácie rekonštrukcie prenajatých objektov, potrebuje
nevyhnutne získať úver, za ktorý by ručil práve nehnuteľnosťou, ktorú chce odkúpiť od
mestskej časti Bratislava-Petržalka a tvorí predmet tohto predaja.
Predaj nehnuteľnosti je bude podmienený zriadením ťarchy, ktorá bude spočívať v užívaní
prístupovej komunikácie a chodníkov vybudovaných na predmetnej nehnuteľnosti pre
verejnosť a vlastníkov susedných nehnuteľností neobmedzene a bezodplatne.
Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné predaj predmetnej nehnuteľnosti pre žiadateľa
Pracovno – socializačné centrum Lepší svet, n.o. posudzovať v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e)
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál bude prerokovaný v príslušných komisiách, v Miestnej rade a následne v miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka.

3

4

5

6

7

