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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 predmetný nebytový priestor - objekt bývalej materskej školy na Fedinovej ul. č. 7 so súp.
č. 1129, situovaný na pozemku parc.č. 3420 k.ú. Petržalka je na základe zmluvy o nájme
nebytových priestorov č. 08-017-2012 zo dňa 15. 06. 2012 prenajatý Neziskovej organizácii
Vysnívaný domov, Fedinova 7, 851 02 Bratislava do 31.08.2022.
Budova je zapísaná na LV č. 4550 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Nájomné bolo stanovené vo výške 10,- €/m2/rok, čo predstavuje spolu 11 395,80 € (slovom:
jedenásťtisíctristodeväťdesiatpäť eur osemdesiat centov). Nezisková organizácia investovala
vlastné finančné prostriedky do uvedenej budovy za účelom možnosti jej využívania na účel,
na ktorý bola prenajatá.
Predmet prenájmu bol však v čase prenájmu vo veľmi zlom technickom stave a z toho dôvodu
táto investícia v podstatnej miere navýšila plánované finančné prostriedky na rekonštrukciu
predmetného objektu.
Na základe vyššie uvedeného je potrebné posudzovať zníženie výšky nájomného ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
a odporúča s ch v á l i ť
zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov - objekt bývalej materskej školy na
Fedinovej ul. č. 7 so súpisným číslom 1129, situovaný na pozemku parc. č. 3420 k.ú.
Petržalka za cenu 5,- € (slovom: päť eur), čo predstavuje celkovú sumu 5 697,90 € za rok
Neziskovej organizácii: Vysnívaný domov, Fedinova 7, 851 02 Bratislava v zmysle § 9a, ods.
9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
Nájomné sa znižuje s účinnosťou od 01.05.2013.
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov bude podpísaný do 30 dní od
schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že Dodatok č. 1 v tejto lehote
nebude nájomcom podpísaný, toto uznesenie stráca platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ : Nezisková organizácia: Vysnívaný domov, Fedinova 7,
IČO: 37 924 583 (ďalej len „žiadateľ“)

851 02 Bratislava,

Predmet návrhu: Návrh na zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov - objekt
bývalej materskej školy na Fedinovej ul. č. 7 so súpisným číslom 1129, situovaný na
pozemku parc.č. 3420 k.ú. Petržalka. Budova je zapísaná na LV č. 4550 vo vlastníctve
mestskej časti Bratislava-Petržalka
Navrhovaná cena:
5 697,90 € za rok

5,- € /m2 za rok (slovom: päť eur), čo predstavuje celkom sumu

Odôvodnenie:
Žiadateľ má uzatvorenú s mestskou časťou nájomnú zmluvu č. 08-017-2012 zo dňa 15.6.2012
o nájme nebytových priestorov na obdobie do 31.8.2022. Výška nájomného predstavuje
10,- €/m2/rok, čo pri celkovej ploche 1 139,58 m2 predstavuje sumu 11 395,80 €.
Žiadateľ sa zaviazal investovať vlastné finančné prostriedky do uvedenej budovy
v predpokladanej výške 200 000,- € za účelom jej využívania. Predmet prenájmu je
žiadateľom využívaný za účelom činnosti kombinovaného zariadenia detských jaslí,
materskej školy a sociálneho zariadenia, poskytujúce starostlivosť o deti, starších občanov
vrátane občanov so ZŤP a poskytovania opatrovateľských služieb.
Predmet prenájmu bol však v čase prenájmu vo veľmi zlom technickom stave a z toho dôvodu
táto investícia v podstatnej miere navýšila plánované finančné prostriedky na rekonštrukciu
predmetného objektu z predpokladanej výšky 200 000,- € na 271 500,- €, čo značne
ovplyvnilo možnosti využívania daného objektu na všetky účely, na ktoré bol prenajatý.
Z vyššie uvedených
dôvodov je potrebné zníženie výšky nájomného predmetnej
nehnuteľnosti pre žiadateľa: Nezisková organizácia Vysnívaný domov, Fedinova 7, 851 02
Bratislava, IČO: 37 924 583 posudzovať v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) 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.
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Pôdorys 1.NP
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