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Návrh uznesenia :

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov v ZŠ Turnianska 10, Bratislava, súpisné
číslo 3197, zapísaných na LV č. 4550, o výmere 365,11 m2 pre Združenie na pomoc ľuďom s
mentálnym postihnutím v Petržalke, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava, IČO: 30813891, na
prevádzku pracovno-socializačného centra Impulz na dobu určitú od 01.06.2015 do 31.8.2022, za
cenu 11,06 €/m2 ročne, celkom 4038,- € 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: 30813891
Predmet: nebytový priestor v ZŠ Turnianska 10, Bratislava, súpisné číslo 3197, v prístavbe školy,
4. podlažie, o výmere 365,11 m2, 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 €/m2 ročne, celkom 4038,- € 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 18.3.2015 starostu mestskej časti o možnosť
predlženia nájmu 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 m2.
Štatutárna zástupkyňa Základnej školy Turnianska 10 súhlasí s predĺžením nájmu nebytových
priestorov v prístavbe školy s celkovou plochou 356,11 m2 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.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 13. 04. 2015 a odborných komisií.
Stanoviská komisií sú súčasťou materiálu.
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.
Rok

2012-2017
2015-2022

Výška nájmu m2/rok
nebytové priestory +
spoločné priestory
8,50 m2/rok+740,44
11,06 m2/rok+740,44

Prenajatá plocha m2

Celkový ročný nájom

365,11 m2
365,11 m2

3843,57 €
4778,44 €
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