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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom nebytových priestorov – zubná ambulancia, čakáreň a soc.zariadenie nachádzajúce
sa na 2.nadzemnom podlaží v pavilóne B3, o celkovej výmere 38,1 m2, v objekte ZŠ
Gessayova 2, 851 03 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 MUDr.
Anna Takáčová, Smikova 1, 831 02 Bratislava, IČO: 31760961, za účelom poskytovania
zdravotníckej starostlivosti v odbore stomatológia, na dobu určitú od 01.07.2014 do
30.06.2019, za cenu 50,- €/m2 za rok, t.j. za celý predmet nájmu
1.905,- €/rok.
Cena za služby a energie je navrhovaná vo výške 239,- €/rok za tepelnú energiu a úhrada
vodného, stočného a elektrickej energie sa bude vykonávať na základe skutočnej spotreby.
Príjem z prenájmu nebytových priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za
poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Štatutárna zástupkyňa Základnej školy Gessayova 2, 851 03 Bratislava žiada
o schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov - zubná ambulancia, čakáreň a
soc.zariadenie nachádzajúce sa na 2.nadzemnom podlaží v pavilóne B3, o celkovej výmere
38,1 m2, 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 MUDr. Anna Takáčová, Smikova 1, 831 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 nájomca dlhodobo
prevádzkuje stomatologickú ambulanciu ako neštátny lekár výlučne pre poskytovanie
zdravotníckej starostlivosti v odbore stomatológia aj pre žiakov ZŠ, rodičov žiakov
a zamestnancov ZŠ. Nájomca užíva priestory už od roku 1996 a má záujem o ďalší nájom
za týmto účelom.
Navrhovaná cena za prenájom nebytových priestorov je 50,- €/m2 za rok, t.j. 1905,- €/rok za
celý predmet nájmu. Cena za služby a energie je navrhovaná vo výške 239,- €/rok za tepelnú
energiu a úhrada vodného, stočného a elektrickej energie sa bude vykonávať na základe
skutočnej spotreby. Doba nájmu je navrhovaná na obdobie od 01.07.2014 do 30.06.2019.
Príjem z prenájmu nebytových priestorov bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za služby
a energie budú príjmom prenajímateľa.
MUDr.Anna Takáčová si svoje finančné záväzky voči škole plní vždy riadne a včas, a svojou
činnosťou nenarúša 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 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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