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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, v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov – priestory
bývalej jedálne, toalety a šatňu na prízemí prístavby, o celkovej výmere 237,4 m2, v objekte
ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava, zapísaný na LV 4550, pre HSL s.r.o., Moskovská 19,
811 08 Bratislava, IČO: 35697083, za účelom výkonu kancelárskych a administratívnych
prác a skartácie materiálov, na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.08.2017 za cenu 20,- €/m2 /
rok, celkovo za 3165,33 €.

Zmluva o nájme nebytových priestorov bude podpísaná do 30 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: HSL s.r.o., Moskovská 19, 811 08 Bratislava, IČO: 35697083
Predmet nájmu: nebytové priestory – bývalá jedáleň, toalety a šatne na prízemí prístavby,
o celkovej výmere 237,4 m2 v objekte ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava, na pozemkoch
parc.č.2517/1 a parc.č.2517/3, súp.č. 3197 v k.ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 4550
v prospech vlastníka: Mestská časť Bratislava-Petržalka. Objekt bol zverený do správy ZŠ
protokolom č. 14/08/2012 zo dňa 21.11.2012.
Doba nájmu: určitá od 01.01.2017 do 31.08.2017
Výška nájomného: 20,00 €/m2/rok, celkovo za celú dobu nájmu 3165,33 €
Štatutárna zástupkyňa Základnej školy Turnianska 10, 851 07 Bratislava žiada o predĺženie
prenájmu nebytových priestorov - priestorov bývalej jedálne, toalety (CH+D+učiteľské)
a šatne na prízemí prístavby, o celkovej výmere 237,4 m2 v objekte ZŠ, pre HSL s.r.o.,
Moskovská 19, 811 08 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 spolupracuje so ZŠ, sponzorsky jej pomáha pri niektorých činnostiach
a aktivitách (napr. dovoz sponzorských darov – stoličiek do ZŠ), na vlastné náklady
zabezpečuje ZŠ drobné kancelárske pomôcky. Nájomca užíva predmet nájmu za účelom
výkonu kancelárskych a administratívnych prác a skartácie materiálov a to už od roku 2008
a má záujem o ďalší nájom za tým istým účelom. Pôvodná výška nájmu bola 9,96 €/m2/rok.
V súčasnosti majú platnú nájomnú zmluvu do 31.12.2016.
Spoločnosť HSL s.r.o. 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 predĺžením nájmu do 31.08.2017.
Príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za poskytované
služby a energie sú stanovené pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy vo výške
1623,36 € a budú príjmami prenajímateľa.
Materiál bol predmemtom rokovania operatívnej porady dňa 21.11.2016.
Porovnanie výšky nájomného
Rok

Výška nájmu m2 /rok

Prenajatá plocha m2

Celkový ročný nájom

2014-2016

20,00 €/m2/rok

237,4

4748,00 €

2017

20,00 €/m2/rok

detto

3165,33 €
za 8 mesiacov
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