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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
zámer predĺženia nájmu nebytových priestorov v objekte bývalých detských jaslí o celkovej
ploche 837 m² v objekte Haanova 7, 851 01 Bratislava, súpisné číslo 2469 na pozemku
reg.“C“ KN parc.č. 234 a záhrady prislúchajúcej k tomuto objektu na pozemku parc.č. 235
reg.“C“ KN o výmere 3 574 m² ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre:
Občianske združenie „MATKA“, Černyševského 44, 851 01 Bratislava, IČO: 31818757
za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria a detská psychiatria
formou ambulantnej a stacionárnej psychiatrickej starostlivosti na dobu určitú od 1.1.2023 do
31.12.2023 za cenu 1,50€/m²/rok za nebytové priestory čo predstavuje nájomné vo výške
1.255,50 € v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti
Bratislava - Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
ako pre neziskové organizácie od 1,50 € - 20,50 €/m²/rok“, a za záhradu prislúchajúcu
k objektu za cenu 0,50 €/m²/rok čo predstavuje nájomné vo výške 1.787,00 € v súlade so
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Petržalka
a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou nepodnikateľské
účely 0,50 €/m²/rok , celkovo ročné nájomné predstavuje sumu 3.042,50 €

Dôvodová správa
Žiadateľ: Občianske združenie „MATKA“, Černyševského 44, 851 01 Bratislava,
IČO: 31818757, v zastúpení MUDr. PharmDr. Evelin Karim Aziz, MPH
ako predseda občianskeho združenia (ďalej len žiadateľ )
Predmet: nebytové priestory v objekte bývalých detských jaslí na Haanovej 7, BratislavaPetržalka, súpisné číslo 2469, na pozemku reg. “C“ KN, parc.č. 234, k.ú. Petržalka a záhrada
prislúchajúca k objektu na pozemku parc.č. 235,k.ú.Petržalka zapísané na LV č. 2159 vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy zverené do správy mestskej časti Bratislava Petržalka protokolom č. 83 zo dňa 30.10.1991. Predmetom nájmu nie je byt, ktorý je súčasťou
prenajatého objektu.
Doba nájmu: na dobu určitú do 31.12.2023
Výška nájomného: 1,50€/m²/rok za nebytové priestory a 0,50 €/m²/rok za pozemok-záhradu
Občianske združenie Matka, Černyševského 44, 851 01 Bratislava sa obrátilo na mestskú časť
so žiadosťou o ďalší prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava Petržalka, súpisné číslo 2469, ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. 234 k.ú. Petržalka
o výmere 837 m² a záhrada prislúchajúca k tomuto objektu na pozemku parc.č.235 k.ú.
Petržalka o výmere 3 574 m² spolu 4 411 m² (ďalej len objekt) za účelom pokračovania
prevádzky poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria a detská psychiatria.
Prenajatý objekt je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, zapísaný na LV 2159 a bol
zverený do správy mestskej časti Bratislava - Petržalka protokolom č.83 dňa 30.10.1991.
Predmetom nájmu nie je byt, ktorý je súčasťou prenajatého objektu.
Zmluva o nájme č. 08-63-2012 bola uzavretá na dobu určitú od 1.1.2012 do
31.12.2022.Žiadateľ je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria a detská
psychiatria prostredníctvom dvoch psychiatrických ambulancií a dvoch stacionárov.
Poskytovanie uvedených služieb je hradené prostredníctvom zdravotných poisťovní. V
zariadení sú služby poskytované obyvateľom Petržalky ako aj obyvateľom celého Slovenska
s duševnými poruchami s možnosťou liečiť sa formou ambulantnej a stacionárnej
psychiatrickej starostlivosti. Okrem toho zamestnanci poskytujú bezplatne prednášky
a poradenské služby pre verejnosť.
Navrhovaná výška nájmu pre nebytové priestory je stanovená v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Petržalka a s majetkom
zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou ako pre neziskové organizácie od
1,50 € - 20,50 €/m²/rok.
V prípade schválenia predmetného zámeru navrhujeme, aby tento prenájom bol posudzovaný
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a bol predložený na schválenie na najbližšom
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Dôvodom je potreba žiadateľa zabezpečiť kontinuitu poskytovania zdravotníckych služieb,
ktoré sú hradené z prostriedkov zdravotných poisťovní nakoľko občianske združenie nie je
zriadené za účelom vytvárania zisku. Žiadateľ tak nemá možnosť zabezpečiť túto skutočnosť
iným vhodným spôsobom ako prostredníctvom uzavretia nájomnej zmluvy na predmet nájmu.
Postup podľa § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov by tak
bol v tomto konkrétnom prípade neprimerane tvrdý.
Materiál nebol prerokovaný v operatívnej porade starostu a v odborných komisiách.

