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NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

A. schvaľuje

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v aktuálnom znení žiadateľovi Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32,
Bratislava,  IČO: 42176182 nájom štyroch učební s príslušenstvom (kabinet, toalety, prístupové
chodby)  v budove ZŠ Veternicova 20 v Bratislave  na dobu 5 rokov od  15.08.2016, s cenou
nájmu  vo  výške  ………….EUR.  Okrem nájomného  bude žiadateľ  uhrádzať aj  pomernú  časť
nákladov spojených s prevádzkou budovy.

Dôvodová správa
Riaditeľ Spojenej školy sv. Františka z Assisi  dňa 23.05.2016 požiadal o prenájom štyroch

miestností s príslušenstvom (kabinet, toalety, prístupové chodby) pre prvý ročník základnej školy
v budove ZŠ Veternicova 20 za účelom zriadenia elokovaného pracoviska predmetnej školy za
nekomerčné nájomné. 
Oznámenie o zámere prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bolo zverejnené
dňa 27.05.2016 na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 Uzatvorenie nájomnej zmluvy možno schváliť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v aktuálnom  znení  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa,
o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvodom
schválenia  predĺženia  nájmu  v súlade  s citovaným  ustanovením  zákona  o majetku  obcí  je
skutočnosť,  že  priestory ZŠ  Veternicová  sú  určené  na  výchovno-vzdelávací  proces  žiakov  a
študentov  (tento  účel  bude  zachovaný)  a  predmetné  priestory  majú  pre  napĺňanie  činnosti
žiadateľa  mimoriadny význam. Z  dôvodu zvýšeného  záujmu prejaveného o vzdelávanie v tejto
škole prenájmom predmetných priestorov mestská časť  zabezpečí zachovanie vzdelávania v tejto
lokalite a zároveň umožní zaistiť poskytnutie vzdelávanie v cirkevnej škole aj širšiemu okruhu
detí z Dlhých dielov. Súčasťou argumentácie sú dôvody, ktoré žiadateľ uvádza v svojej žiadosti a
v korešpondencii, ktorá je súčasťou tejto dôvodovej správy.  Výška nájomného obvyklá v mieste a
čase v obdobných priestoroch sa pohybuje vo výške od  8,50  do 18,00 do €/m2 /rok .   

Predmetný materiál   Prenájom nebytových priestorov v ZŠ Veternicová  20  prerokujú
komisie  regionálnej  politiky,  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  dňa  06.06.2016,  komisia
školstva, mládeže a športu dňa 07.06.2016, finančná komisia dňa 09.06.2016. 
Miestna  rada  MČ  Bratislava-Karlova  Ves  materiál  Prenájom  nebytových  priestorov  v  ZŠ
Veternicová 20 prerokuje dňa 14.06.2016.  

V   Bratislave, jún 2016
Vypracovala: Mgr. Eva Osrmanová
oddelenie právne a  majetkové


