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Materiál číslo: 297/2013

Návrh na predaj objektu súp.č.1129 , Fedinova 7, 851 02 Bratislava pre Vysnívaný domov
n.o., Tehelná 23, 831 03 Bratislava, IČO: 37 924 583

Predkladateľ:
Miroslav Štefánik
prednosta

Zodpovedný:
Iveta Strapcová
vedúca oddelenia nakladania
s majetkom
Spracovateľ:
Alžbeta Broszová
referát správy majetku

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Žiadosť nájomcu
4. Rozhodnutie MPSVaR SR
5. Výpis z registratúry neziskových
organizácii
6. Snímku z katastrálnej mapy
7. Mapu širších vzťahov
8. Stanoviská odborných komisií

Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
predaj objektu, súp.č.1129 ( bývalej MŠ) na Fedinovej ul. č. 7, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, v zmysle § 9a ods.8 písm.e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, pre Neziskovú organizáciu Vysnívaný domov, Tehelná 23, 831 03 Bratislava, IČO:
37 924 583, za cenu
753 798,- €
(slovom sedemstopäťdesiattritisícsedemstodeväťdesiatosem Eur).
Úhrada kúpnej ceny bude realizovaná nasledovne:
1/ do 90 dní odo dňa podpísania zmluvy uhradí kupujúci 50% KC
2/ do 31.01.2015 uhradí kupujúci 25% KC
3/ do 31.01.2016 uhradí kupujúci 25 % KC
Predávajúci má prednostné právo odkúpiť objekt za cenu maximálne vo výške 753 798,- € za
predpokladu, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu podľa dohodnutých zmluvných podmienok. Toto
právo bude vyznačené ako predkupné právo v prospech mestskej časti.

Kúpna zmluva bude s kupujúcim podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: Nezisková organizácia Vysnívaný domov, Tehelná 23, 831 03 Bratislava,
IČO: 37 924 583
Predmet: predaj objektu bývalej MŠ na Fedinovej ul. č. 7, postaveného na pozemku parc. č.
3420, súpisné číslo 1129, ako aj prislúchajúcich pozemkov a to: pozemok parc. č. 3420
zastavaná plocha o výmere 2 133 m2, pozemok parc. č. 3421 zastavaná plocha o výmere 1 936
m2 , pozemok parc. č. 3422 zastavaná plocha o výmere 2 232 m2 , pozemok parc. č. 3423
zastavaná plocha o výmere 743 m2, pozemok parc. č. 3424 zastavaná plocha o výmere 522 m2 .
Predaj objektu sa realizuje bez predaja pozemkov.
Uvedený objekt ako aj pozemky sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a sú
zapísané na liste vlastníctva č . 4550.
Všeobecná hodnota nehnuteľností (stavba a pozemky) je na základe znaleckého posudku
č.118/2013 zo dňa 26.08.2013, vyhotoveného znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Ľubomírom
Petríkom, Kadnárova 51, 831 51 Bratislava stanovená na 2 500 000,00 € z toho je všeobecná
hodnota stavby so súp.č.1129 stanovená na 1 280 963,40 €.
Investície, ktoré boli vložené do predmetu predaja žiadateľom predstavujú celkovú výšku
527 164,58 € .
Navrhujeme znížiť hodnotu objektu stanovenú znalcom o výšku vložených investícií a odpredať
nehnuteľnosť za cenu 753 798,- €. Úhrada kúpnej ceny bude realizovaná nasledovne:
1/ do 90 dní odo dňa podpísania zmluvy uhradí kupujúci 50% KC
2/ do 31.01.2015 uhradí kupujúci 25% KC
3/ do 31.01.2016 uhradí kupujúci 25 % KC
Predávajúci má prednostné právo odkúpiť objekt za cenu maximálne vo výške 753 798,- € za
predpokladu, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu podľa dohodnutých zmluvných podmienok. Toto
právo bude vyznačené ako predkupné právo v prospech mestskej časti.
Odôvodnenie:
Žiadateľ má v uvedenom objekte prenajatý služobný byt a nebytové priestory od 1.9.2012 na
základe nájomnej zmluvy č. 17-2012 zo dňa 15. 06. 2012 s celkovou plochou 1 139,58 m2 za
cenu 10 €/m2/ročne, čo predstavuje spolu sumu 11 395,80 € za rok.
Okrem toho sú v objekte na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 647 zo dňa
26.10.2010 prenajaté priestory bývalej časti detských jaslí p. Ladislave Ďurčekovej – Klúčik
a jedna trieda s príslušenstvom (šatňa, umyvárka, vstupná hala) v časti bývalej materskej školy
Ivane Polašovej a Kataríne Uhríkovej – A & I Activity s.r.o.. Uvedené priestory slúžia ako detské
jasle a materské centrum, ktoré aj v prípade predaja objektu zostanú naďalej v platnosti, s čím
žiadateľ súhlasí.
Žiadateľ v prenajatom priestore prevádzkuje materskú školu aj pre zdravotne postihnuté deti,
ďalej pre deti, ktoré z dôvodu ochorenia nemôžu navštevovať kolektívne zariadenia,
centrum starostlivosti o starších občanov, ZŤP občanov, občanov vyžadujúcich špeciálnu
opateru. Konštatujeme, že žiadateľ rozvíja významné celospoločenské aktivity pre rodiny so
zdravotne postihnutými deťmi, taktiež aktivity v rámci starostlivosti o seniorov a ostatných
občanov so zdravotným postihom.
S cieľom poskytovať uvedené služby na vysokej profesionálnej úrovni, žiadateľ investoval do
objektu vlastné finančné prostriedky. V snahe ďalšieho skvalitňovania poskytovaných služieb
ako aj zlepšovanie kvality priestorov, predkladá žiadateľ žiadosť o kúpu predmetného objektu,
ako aj priľahlých pozemkov, z dôvodu rozširovania poskytovania služieb a s tým súvisiacimi
investíciami, ktoré hodlá žiadateľ do objektu investovať .
Vzhľadom na ciele a formu činnosti žiadateľa tento projekt vhodným spôsobom dopĺňa sociálnu
politiku mestskej časti Bratislava-Petržalka pri starostlivosti o rodiny so zdravotne postihnutými
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deťmi a občanmi so zdravotným postihom, predkladáme jeho žiadosť ako prípad hodný
osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods.8 písm.e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 18.11.2013 a bude predmetom
rokovania odborných komisií.
Kúpna zmluva bude so žiadateľom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

