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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
A1)
prenájom nebytových priestorov na 2.posch., trakt A1, o výmere 120m2 v objekte ZŠ Dudova
2, 851 02 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods.9 písm.c)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre Rodinné centrum
KRTKO (OZ), Dudova 2, 851 02 Bratislava, IČO: 42127068, za účelom poskytovania
opatrovateľských služieb, na dobu určitú od 01.01.2014 do 31.12.2034, za cenu 10,- €/m2 za
rok, t.j. 1.200,- €/rok za celý predmet nájmu.
A2)
prenájom časti pozemku parc.č.956, kat.územie Petržalka, o výmere 750m2 v objekte ZŠ
Dudova 2, 851 02 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods.9
písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre Rodinné
centrum KRTKO (OZ), Dudova 2, 851 02 Bratislava, IČO: 42127068, za účelom
prevádzkovania detského ihriska, na dobu určitú od 01.01.2014 do 31.12.2034, za cenu 0,17
€/m2 za rok, t.j. 127,50 €/rok za celý predmet nájmu.
Cena za služby a energie je navrhovaná vo výške 2.490,- €/rok.
B)
prenájom nebytových priestorov na 2.posch., trakt A1, o výmere 120m2 v objekte ZŠ Dudova
2, 851 02 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods.9 písm.c)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre Detské centrum
KRTKO, s.r.o., Dudova 2, 851 02 Bratislava, IČO: 44508107, za účelom prevádzkovania
rodinného centra, na prevádzkovanie kabinetu a šatne pre rodinné centrum, na dobu určitú od
01.01.2014 do 31.12.2034, za cenu 10,- €/m2 za rok, t.j. 1.200,- €/rok za celý predmet nájmu.
Cena za služby a energie je navrhovaná vo výške 2.490,- €/rok.
Nájomca bude v nájomnej zmluve zaviazaný zainvestovať sumu cca. 13.850,- € do
rekonštrukcie strechy nad traktom A1 časti budovy ZŠ.
Príjem z prenájmu nebytových priestorov a pozemku bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy
za poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Štatutárna zástupkyňa Základnej školy Dudova 2, 851 01 Bratislava žiada o schválenie
prenájmu nebytových priestorov na 2.posch., trakt A1, spolu o výmere 240 m2 a časti
pozemku parc.č.956, kat.územie Petržalka, o výmere 750 m2, všetko v objekte ZŠ v súlade
s Príkazom starostu č.13/2011 a jeho Dodatkom č.1, ktorým bolo vydané Metodické
usmernenie – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti
Bratislava-Petržalka a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej
organizácií, pre Rodinné centrum KRTKO (OZ), Dudova 2, 851 02 Bratislava a Detské
centrum KRTKO, s.r.o., Dudova 2, 851 02 Bratislava, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, v zmysle §9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodov, že do rekonštrukcie a revitalizácie priestorov ZŠ zainvestoval spolu
sumu 170.000,- € (kompletná rekonštrukcia tried, elekt.rozvodov, soc.zariadení, výmena
okien za plastové, revitalizácia a údržba školskej záhrady, vyrovnanie školského dvora
betónom, namaľovanie plotov a brány, vyvezenie stavebného odpadu, vybudovanie minidopravného ihriska, zakúpenie a montáž basketbalových košov, zabezpečenie hračiek,
nábytku, kobercov, kancelárskych potrieb pre ZŠ apod.). Okrem toho nájomca vybudoval
detské ihrisko, ktoré používajú aj žiaci ZŠ. Nájomca pravidelne organizuje mimoškolské
aktivity a letné tábory pre žiakov ZŠ a okolitých škol, ako sa aj podieľa na organizovaní
spoločných podujatí a projektov ZŠ. Nájomca si prenajíma priestory a pozemok na dobu
určitú už od roku 2009 a má záujem o ďalší nájom.
Navrhovaná cena za prenájom nebytových priestorov o výmere 240 m2 je 10,- €/m2 za
rok, t.j. 2.400,- €/rok za celý predmet nájmu. Cena za služby a energie je navrhovaná vo
výške 2.490,- €/rok x 2 tzn. 4.980,-€/rok. Doba nájmu je navrhovaná na obdobie od
01.01.2014 do 31.12.2034.
Navrhovaná cena za prenájom časti pozemku o výmere 750 m2 je 0,17 €/m2 za rok, t.j.
127,50 €/rok za celý predmet nájmu. Doba nájmu je navrhovaná na obdobie od 01.01.2014 do
31.12.2034 (20 rokov).
Náš návrh doby prenájmu je od 01.01.2014 do 31.12.2024 (10 rokov).
Nájomca bude v nájomnej zmluve zaviazaný zainvestovať sumu cca. 13.850,- € do
rekonštrukcie strechy nad traktom A1 časti budovy ZŠ, ktorá je vo vážnom havarijnom
stave, čím by sa zabránilo ďalšiemu znehodnocovaniu budovy a ZŠ by si tak vyriešil veľký
problém s financovaním opravy strechy.
Príjem z prenájmu nebytových priestorov a pozemku bude príjmom zriaďovateľa
a príjmy za služby a energie budú príjmom prenajímateľa.
DC KRTKO aj RC KRTKO si svoje finančné záväzky voči škole plnia vždy riadne
a včas, a svojou činnosťou nenarúšajú výchovný a vzdelávací proces na škole. ZŠ ani
v prípade výrazného zvýšenia počtu tried nebude na svoju vlastnú činnosť tieto priestory
potrebovať. Vzhľadom na uvedené riaditeľka školy súhlasí s predmetným nájmom.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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