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Návrh uznesenia: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

  

 s c h v a ľ u j e 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov v ZŠ Turnianska 10, Bratislava, 

súpisné číslo 3197, zapísaných na LV č. 4550, o výmere 365,11 m
2 

pre Združenie na pomoc ľuďom 

s mentálnym postihnutím v Petržalke, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava, IČO: 30 813 891,  

na prevádzku pracovno-socializačného centra Impulz na dobu určitú od 01. 06. 2015 do 31. 08. 2022, 

za cenu 11,06 €/m
2 

/rok, celkom 4038,00 € a za spoločné priestory 740,44 €, celkovo za  

4 778,44 €/rok. 

 

Príjem z prenájmu týchto priestorov 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 prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť.  
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Dôvodová správa 

 

Žiadateľ: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, Žehrianska 9, 851 

07 Bratislava, IČO: 30 813 891 

Predmet: nebytový priestor v ZŠ Turnianska 10, Bratislava, súpisné číslo 3197, v prístavbe školy,  

4. podlažie,  o výmere 365,11 m
2
,  postavený na pozemku parc. č. 2517/3 k. ú. Petržalka.  

Objekt je vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka, zapísaný na LV č. 4550, zverený do 

správy Základnej škole na Turnianskej ulici č. 10, protokolom č. 14/208/2012 zo dňa 21. 11. 2012 

v znení dod.č.1 a 2. 

Doba nájmu: na dobu určitú do 31. 08. 2022.  

 

Výška nájomného: 11,06 €/m
2 

/rok, celkom 4038,00 € a za spoločné priestory 740,44 €, celkovo  

za 4 778,44 €/rok. 

Cena nájmu je stanovená podľa prílohy č.1 k Metodickému usmerneniu – postup pri prenájme 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

Príkaz starostu č. 3/2012.  

 

Riaditeľka PSC Impulz požiadala listom zo dňa 18. 03. 2015 starostu mestskej časti o možnosť 

predlženia prenájmu nebytových priestorov v ZŠ Turnianska na ďalších 5 rokov z dôvodu, že po 

požiari, ktorý bol v januári r. 2012 v chránenej dielni, (v súčasnosti nie je v prevádzke schopnom 

stave), plánuje rekonštrukciu týchto priestorov v celkovej výške 15 850,00 €. Ostatné priestory sú 

zrekonštruované za pomoci darcov, poistného plnenia a dobrovoľníkov vo výške 25 360,00 €. 

Zároveň uvádza, že vyúčtovanie prostriedkov, ktoré získala od nadácie Renovabis musí preukázať 

zmluvou o nájme, ktorá garantuje užívanie týchto priestorov v ďalšom najmenej päťročnom období 

a preto žiada o predĺženie nájmu o ďalších 5 rokov. V súčasnosti je platná nájomná zmluva do 

31.08.2017. Predmetné miestnosti nájmu sa nachádzajú na jednej chodbe na 4. nadzemnom podlaží  v 

prístavbe budovy školy so samostatným vstupom. Ide o 4 triedy, 2 kabinety s čajovou kuchynkou,  

2 toalety a spoločné priestory v objekte školy, celkom o výmere 365,11 m
2
. 

Štatutárna zástupkyňa Základnej školy Turnianska 10 súhlasí s predĺžením prenájmu nebytových 

priestorov v prístavbe školy s celkovou plochou 356,11 m
2
 na 4. podlaží, za rovnakých cenových 

podmienok aké sú dohodnuté v doteraz platnej nájomnej zmluve č. 08-10-2012.  

 

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme tento prenájom schváliť ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. 

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť.  

Materiál bol predmetom rokovania  odborných komisií. Stanoviská komisií sú súčasťou materiálu. 

Miestna rada návrh prerokovala dňa 28.04.2015 a odporúča ho miestnemu zastupiteľstvu schváliť. 

    
Rok Výška nájmu m

2
/rok 

nebytové priestory + 

spoločné priestory
 

Prenajatá plocha m
2 

Celkový ročný nájom 

2012-2017 8,50 m
2
/rok+740,44 365,11 m

2 
3843,57 € 

2015-2022 11,06 m
2
/rok+740,44 365,11 m

2
  4778,44 € 
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Evidencia občianskych združení  
Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy 

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 

 
   

Výpis z registra 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony. 
 
Názov združenia Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke  
Sídlo Turnianska 10, 85107 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika  
IČO 30813891  
Dátum vzniku 22.10.1993  
Dátum vstupu do likvidácie  
Dátum zániku  
 
Oblasti činnosti  

 mentálne a duševne postihnutí 

Späť 

   

 
| Hlavný zoznam | Úvod | Abecedný zoznam združení - aktuálny | Abecedný zoznam združení - úplný | 

Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Registračného čísla | IČO | Oblasti činnosti |  
  | Informácie o registrácii | Návod na používanie registra | 

   

 
   

| Správca obsahu (MV SR) |  Technický prevádzkovateľ (IVeS) |  Vyhlásenie o prístupnosti |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:history.go(-1)
http://www.ives.sk/registre/start.do
http://www.ives.sk/registre/startoz.do
http://www.ives.sk/registre/zoznamoz.do?action=azza
http://www.ives.sk/registre/zoznamoz.do?action=azzu
http://www.ives.sk/registre/hladatoz.do?action=show&formular=nazov
http://www.ives.sk/registre/hladatoz.do?action=show&formular=sidlo
http://www.ives.sk/registre/hladatoz.do?action=show&formular=regcis
http://www.ives.sk/registre/hladatoz.do?action=show&formular=ico
http://www.ives.sk/registre/hladatoz.do?action=show&formular=oc
http://www.ives.sk/registre/oregistri.do?register=oz
http://www.ives.sk/registre/navod.do?register=oz
mailto:ovvs.svs@mvsr.vs.sk
http://www.ives.sk/
http://www.ives.sk/registre/pages/vyhlasenie.html
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Stanovisko 

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 22.4.2015 

 

Prítomní: p. Cmorej, p. Bučan, p. Antošová, p. Vydra, p. Fiala, p. Gallo, p. Jančovičová, p. Puliš 

Neprítomní: 0 

 

K bodu :  

Návrh na predĺženie nájmu NP v ZŠ Turnianska 10, pre  Združenie na pomoc ľuďom s 

mentálnym postihnutím v Petržalke  

Stanovisko: 
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  8 

V Bratislave 22.4.2015                                                        Cmorej Peter v.r. 

                                                                                             predseda FK 

Za správnosť: Ing. Lukáček 

 

 

Stanovisko 

Komisie správy majetku a miestnych podnikov pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka 

zo dňa 20.04. 2015 

 

 

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Ján Karman, Mgr., Ing. Michal 

Radosa, Ing. Pavel Šesták, Mgr. Vladimír Gallo, PhD, Miroslav Lažo - počas rokovania sa 

ospravedlnil a odišiel z rokovania  

Neprítomní: Ing. Ján Hrčka – neospr., 

 

K bodu 4/ Návrh na predĺženie nájmu NP v ZŠ Turnianska 10, pre Združenie na pomoc ľuďom 

s mentálnym postihnutím v Petržalke 

 

 Materiál uviedla poverená vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Broszová. Informovala 

členov komisie o podmienkach prenájmu. Po krátkej diskusii prijala komisia nasledovné stanovisko: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  8 

Za           :  8 

 

Bratislava  20.04.2015                                                   Mgr. Ivan Uhlár v.r. 

                                                                                        predseda komisie   
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Za správnosť: Mgr. Broszová 

 

 

Stanovisko školskej komisie 

 

K Návrhu na predĺženie nájmu nebytových priestorov v ZŠ Turnianska pre Združenie na pomoc 

ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke - IMPULS Školská komisia odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť predĺženie nájmu nebytových priestorov 

v ZŠ Turnianska pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke - IMPULS  

v zmysle uznesenia uvedeného v materiáli.  

 

Hlasovanie:  

Prítomní:  
PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. Dolinay  Ing. L. Štrauchová, Mgr. Ľ. Janegová,  

za:  4              proti:  0                    zdržali sa:  0 

 

Bratislava 23.04.2015              

PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r. 

                                      predsedníčka komisie,  

za správnosť 

 

Zapísala: Mgr. Veronika Redechová, v .r.  

tajomníčka komisie 

 


