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Návrh uznesenia :
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
nájom nebytového priestoru v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké nám. 1, Bratislava-Petržalka,
súpisné číslo 1251, postaveného na pozemku parc. č. 4030 k.ú. Petržalka, o celkovej výmere
6 727,2 m2 a k objektu prislúchajúcich pozemkov v celkovej výmere 12 287 m2 , za účelom
prevádzkovania základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou
schopnosťou pre žiadateľa: Základná škola internátna pre žiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava v zmysle § 9a, ods.
9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa na dobu určitú od 01. 08. 2014 do 31. 07. 2029 za cenu:
nebytové priestory 0,50 €/m2/rok, čo predstavuje čiastku 3 363,60 €/rok, pozemky 0,10
€/m2/rok, čo predstavuje čiastku celkovo 1 228,75 €/rok. Celkové nájomné predstavuje
čiastku 4 592,35 €/rok.
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
Žiadateľ : Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava, IČO: 31746578.
Predmet: nebytový priestor - v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké nám. č. 1, BratislavaPetržalka, súpisné číslo 1251, postavený na pozemku parc. č. 4030 k.ú. Petržalka, o celkovej
výmere 6 727,2 m2 a k objektu prislúchajúcich pozemkov v celkovej výmere 12 287 m2.
Objekt je vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Petržalka a je zapísaný na LV č. 4550.
Doba nájmu: do 31.07.2029
Navrhovaná cena nájmu : nebytové priestory 0,50 €/m2/rok, pozemky 0,10 €/m2/rok
Cena je navrhovaná v zmysle Prílohy č.1 k Metodickému usmerneniu – postup pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a zvereného do
správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií.
Odôvodnenie:
Mestskej časti Bratislava-Petržalka bola doručená žiadosť o prenájom nebytového priestoru objektu bývalej ZŠ Vlastenecké nám. č. 1 a k objektu prislúchajúcich pozemkov, za účelom
prevádzkovania základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou
schopnosťou. Žiadateľ má uvedený objekt prenajatý na základe nájomnej zmluvy od
1.8.2004 do 31. 07. 2014. Nájomné za celý predmet nájmu predstavuje v zmysle platnej
zmluvy 3 156,12 € za rok.
Špeciálno-pedagogickú starostlivosť poskytovanú žiadateľom využívajú deti z celého
regiónu, predovšetkým však deti z mestskej časti Bratislava-Petržalka. Svojou organizáciou
a špecifikami ja zatiaľ jedinou inštitúciou, ktorá zabezpečuje komplexnú vzdelávaciu,
reedukačnú a intervenčnú starostlivosť deťom s poruchami typu balbuties,dyslália, dyslexia,
dysgrafia, rhinolália, dysfázia, palatolália, dysartria a efektívny mutizmus. Takto postihnuté
deti, ktoré hoci po intelektuálnej stránke niekedy prevyšujú priemer zdravej populácie,
v podmienkach bežnej základnej školy sotva prospievajú a strácajú možnosť ďalšieho
vzdelávania. Uvedená základná škola má schopnosť tieto deti úspešne pripraviť pre ďalšie
štúdium a pomôcť im tak zaradiť sa do normálneho života.
Z vyššie uvedených dôvodov nájom nebytových priestorov
a priľahlých pozemkov je
potrebné posudzovať v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál bude predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 31.03.2014 a odborných
komisií. Stanoviská komisií budú súčasťou materiálu.
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.
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