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Návrh uznesenia
UzNEsENlE č. .......' 12023

zo dňa 27.01 ' 2023

Zastupitel'stvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovanímateriálu

A schval'uje

A"ĺ zmenu doby nájmu Zmluvy Ó. 112018 o nájme nebytových priestorov od 1 .9.2018 na
dobu určitú a to 10 rokov od účinnosti dodatku č. 2

A.2 zmenu vyšky nájomného, t.j. 1,00 flm2lmesiac

s podmienkou, Že Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava - DÚbravka schváli nájom
časti telocvične v ZS Beňovského 1, súp. č. 1167, v k.ú. Dúbravka vo rnýmere 703 m2 Strednej
odbornej škole pedagogickej, Bullova 2, Bratislava na dobu nájmu a vo výške nájomného tak
ako je uvedené v časti A tohoto uznesenia; v prípade, ak táto podmienka nebude splnená do
120 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia, toto uznesenie stráca platnost'.

B ukIadá

riaditeľke Uradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečit' prípravu a podpis dodatku
č,' 2k zmluve č,' 112018 o nájme nebytového priestoru'

Termín: 12o od schválenia uznesenia



Dôvodová správa

S účinnost'ou od 1'9.2019 bola so súhlasom predsedu Bratislavského samosprávneho kraja
uzatvorená Zmluva č. 1ĺ2018 o nájme nebytového priestoru medzi Strednou odbornou školou
pedagogickou, Bullova 1,841 01 Bratislava ako prenajímatel'om a Mestskou čast'ou Bratislava
- DÚbravka,Žatevná2,844 02 Bratislava ako nájomcom (d'alej len: ,,zmluva o nájme").

Zmluva o nájme bola uzatvorená na základe obchodnej verejnej sút'aŽe, vyhlásenej dňa
16.07 '2018, pričom jednou z podmienok obchodnej verejnej sÚt'aŽe bolo nájomné vo výške
minimálne 2,-€ĺm2lmesiac a suma zodpovedajúca daniz nehnutel'nosti predpísaná správcom
dane.

Predmetom zmluvy o nájme nebytového priestoru je prenechanie do užívania nebytouých
priestorov, nachádzajúcich sa V novo zrekonštruovaných blokoch C a D v objekte SoŠ
pedagogickej. lde o priestory materskej školy - centrum pre pedagogickú prax s výmerou
1091,08 m2.

Zmluva o nájme nebytových priestorov bola uzatvorená na dobu určitÚ do 31 .08.2022,
dodatkom č,' 1 zo dňa 30.03.2022bola doba nájmu predĺŽená do 31 .08.2026.

V priestoroch materskejškoly, zriadenej mestskou čast'ou Bratislava - Dúbravka sa na základe
Zmluvy o zabezpečeníodbornej pedagogickej praxe, uzatvorenej na dobu neurčitú medzi SoŠ
pedagogickou a MsČ Bratislava DÚbravka, vykonáva odborná pedagogĺcká praxŽiakov SoŠ
pedagogickej, v rámci ktorej si osvojujú profesionálne normy výkonu profesie učitel'a materskej
školy a formujú schopnosti transformovat' obsah štátneho vzdelávacieho programu
a školského vzdelávacieho programu do metodiky vyučovanĺa odborných predmetov
predškolského zariadenia. odborná prax sa uskutočňuje formou hospitáciĺ a rozborov
vyučovacích hodĺn, samostatných výstupov Žiakov a rozborov Žiakmi odučených hodín, na
ktorých sa podiel'ajú cvičné učitel'ky.

okrem vyššie uvedeného Stredná odborná škola pedagogická dlhodobo pre svoje potreby
užívala čast'priestorov telocvične, ktoré sa nachádzajÚ v budove ZŠ Beňovského 1, sÚpisné
číslo 1 167 , k. Ú. Dúbravka zapísaná na LV č. 3485. Nakol'ko ide o samostatnú čast', oddelenú
od ostatných priestorov, Stredná odborná škola mala zato, že priestory sú v jej vlastníctve a
má záujem priestory zrekonštruovat', pričom náklady na krytie rekonštrukcie sú čerpané z
fondov. Následne bolo zistené, Že vlastníkom teĺocvične je mestská čast' Bratislava-Dúbravka.
Z uvedeného dôvodu Stredná odborná škola poŽiadala mestskú čast'o moŽnost' uzatvorenia
nájomnej zmluvy na vyuŽívanú čast'telocvične minimálne na dobu 10 rokov zdôvodu
r ealizácie re ko nštru kcĺe z externých zd rojov.

Mestská čast'Bratislava - Dúbravka predloŽila na prerokovanie miestneho zastupitel'stva dňa
27 '09'2022 návrh na nájom časti telocvične na dobu určitú do 31 .08.2032, pričom miestne
zastupitel'stvo schválilo nájom s podmienkami:

- SluŽby spojené s nájmom si nájomca zabezpečí vo vlastnej réžii a na vlastné náklady
- V Zmluve o nájme č. 1ĺ2018 bude dodatkom upravená výška nájmu na 1 9ročne

a doba nájmu do 31.08.2032.
- Dodatok bude zo strany nájomcu podpísaný do 90 dníodo dňa schválenia uznesenia,

v prípade ak zo strany nájomcu v uvedenej lehote k podpisu nedôjde, uznesenie stráca
platnost'.



Vzhl'adom na uskutočnené vol'by do orgánov Územnej samosprávy, nebolo moŽné materiál
predloŽit' na prerokovanie a schválenie Zastupitel'stvu BSK v stanovenej lehote a uznesenie
Mestskej časti Bratislava Dúbravka stratilo platnost' dňe 27.12'2022'

Z uvedeného dÔvodu po dohode s orgánmi Mestskej časti Bratislava _ DÚbravka, bude
miestnemu zastupitel'stvu materiál predloŽený na opätovné prerokovanie a schválenie
začiatkom Februára 2023.

ZdÔvodnenie prípadu hodného osobitného zretel'a: orgány Územnej samosprávy kooperujÚ
a recipročne si vzájomne prenajímajú svoj majetok za účelom a zabezpečenia a plnenia
svojich Úloh vyplývajÚcich im z právnych predpisov, ktoými si školské vzdelávanie Žiakov
strednej školy a predškolské vzdelávanie detí materskej Školy.

Príloha: kopia katastrálnej mapy
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@ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej ľepubliky Dátum; 2.2.9.2.02?

Telocvĺčň a-ZŠ Beňovskéh o
Bratislavslo/ > Bratislava lV > Bratislava-Dúbravka > k'Ú' Dúbravka

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitelhé na právne úkony. (1/1)
Meranie a graf ické znázomenie.ie len infoĺmatívne a je nepouŽitel'lré na vytýčenie hranĺc pozeĺnkrrv a osadenie stavieb na pozeĺnky.

V}týčenie hranĺc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky mÔŽe vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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