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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Hubeného ul. 2 o výmere 39 m2,
v prospech Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, Sibírska 69, 831 02
Bratislava, IČO: 00604968, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm.
c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu
zabezpečovania poskytovania špecializovanej služby včasnej intervencie pre deti, za
podmienok:
cena: 1 €/rok
výmera: 39 m2
prenájom ročne: 1€
na dobu: neurčitú
úhrada prevádzkových nákladov nájomcom

2. Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča
MZ MČ Bratislava - Rača

schváliť prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Hubeného ul. 2 o výmere
39 m2, v prospech Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, Sibírska 69, 831 02
Bratislava, IČO: 00604968, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm.
c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu
zabezpečovania poskytovania špecializovanej služby včasnej intervencie pre deti, za
podmienok:
cena: 1 €/rok
výmera: 39 m2
prenájom ročne: 1€
na dobu: neurčitú
úhrada prevádzkových nákladov nájomcom
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3.

Dôvodová správa

Tento návrh predkladáme na základe žiadosti Domov sociálnych služieb pre deti
a dospelých Sibírka, rozpočtová organizácia BSK, Sibírska 69, 831 02 Bratislava, IČO:
00604968 o dlhodobý prenájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 2 z dôvodu
poskytovania sociálnej služby občanom s viacnásobným ťažkým zdravotným postihnutím.
Na ZS Hubeného ul. sú v súčasnosti voľné 3 nebytové priestory, ktoré sa už dlhšie
nedarí prenajať vo VOS. Predmetný priestor sa nachádza na prízemí a štatutárna zástupkyňa
žiadateľa predmetný priestor videla a je oboznámená s jeho technickým a prevádzkovým
stavom. Za podporu tomuto prenájmu sa vyjadrila aj riaditeľka odboru sociálnych vecí BSK,
ktorá uviedla, že žiadateľ dostane z rozpočtu BSK finančné prostriedky na prevádzkové
náklady.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka pôsobí v obvode BA III
v priestoroch na Sibírskej ul. č. 69, ktoré sú už v súčasnosti nepostačujúce. Nakoľko žiadateľ
má zámer rozšíriť svoju pôsobnosť v našej MČ, sami si vyhľadali priestor, ktorý sa im javil
ako vhodný. V predmetných priestoroch má záujem poskytovať sociálnu službu včasnej
intervencie v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov, ktorá je poskytovaná rodine s dieťaťom od 0 do 7 rokov s rizikovým vývinom a so
zdravotným postihnutím. Ide o súbor odborných sociálnych služieb podporujúcich rodinu
s dieťaťom so zdravotným postihnutím zameranú na podporu a vývin dieťaťa, na posilnenie
kompetencií rodiny a jej podpory začlenenia sa do spoločnosti.
Cenu za prenájom navrhuje žiadateľ vo výške 1 €/rok za celý predmet prenájmu,
pričom nájomca bude hradiť náklady za energie a služby spojené s prenájmom.

3

4. Dokumentácia
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5. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na prenájom nebytových priestorov pre Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka v ZS na Hubeného ul. 2, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Komisia

stanovisko

zapracované A/N

Komisia
životného
prostredia,
výstavby, územného plánu a dopravy

Komisia finančná a majetková

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ BratislavaRača:
schváliť prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku
na Hubeného ul. 2 o výmere 39 m2, v prospech Domov sociálnych
služieb pre deti a dospelých Sibírka, Sibírska 69, 831 02
Bratislava, IČO: 00604968, ako prípad hodný osobitného zreteľa v
zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu
zabezpečovania poskytovania špecializovanej služby včasnej
intervencie pre deti, za podmienok: cena 1 €/rok, výmera 39 m2,
prenájom ročne 1€, na dobu neurčitú s podmienkou, že
prevádzkové náklady si nájomca bude hradiť sám.

A

Komisia školská, kultúrna, športová
a pre
podporu
podnikania
a
vinohradníctva

Komisia sociálna a bytová

Komisia sociálna a bytová odporúča MZ MČ Bratislava-Rača:
schváliť prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku
na Hubeného ul. 2 o výmere 39 m2, v prospech Domova
sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, Sibírska 69, 831
02 Bratislava, IČO: 00604968, ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o
majetku obcí v znení neskorších
predpisov, z dôvodu zabezpečovania poskytovania špecializovanej
služby včasnej intervencie pre deti, za podmienok:
cena: 1 €/rok, výmera: 39 m2, prenájom ročne : 1 €
na dobu: neurčitú
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A

zdôvodnenie

