MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho
zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 20. 05. 2019
Návrh
na prenájom nebytového priestoru č. m. 214 v Zdravotnom stredisku Tbiliská ul. č. 6,
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________
Predkladateľ:
Ing. Štefan Borovský
vedúci Oddelenia správy majetku a investičných činností
Spracovateľ:
Mgr. Karol Janík
referent správy majetku, nehnuteľností, kataster
Dôvodová správa
Tento návrh predkladáme na základe žiadosti o prenájom nebytových priestorov pre
potreby neziskovej organizácie Raná starostlivosť, n.o. so sídlom na Tbiliskej ul. č. 6, 831 06
Bratislava-Rača, IČO: 37 886 410 zo dňa 28.02.2019, nakoľko hľadajú vhodný priestor pre
kanceláriu, kde by mohli pracovníci neziskovej organizácie vykonávať administratívnu
činnosť a terapeutickú prácu.
Raná starostlivosť, n.o. má prenajaté nebytové priestory – miestnosti č. 232, 233, 234
a 229, nachádzajúce sa na 2. nadzemnom podlaží zdravotného strediska Tbiliská 6 o výmere
76,02 m2 na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 10/2017 zo dňa 21.03.2017 na
dobu neurčitú (odkaz: https://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a).
Prenájom schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Rača 25.10.2016
uznesením č. UZN 222/25/10/16/P s nájomným vo výške 1 EUR za 1 m2 ročne, t.j. nájomné
je vo výške 76,02 EUR ročne s úhradou prevádzkových nákladov. Účelom nájmu je
zabezpečenie poskytovania špecializovanej sociálnej služby včasnej intervencie pre rodinu,
v ktorej žije dieťa vo veku 0 do 7 rokov so zrakovým a viacnásobným postihnutím.
Nebytový priestor, o ktorý majú záujem – miestnosť č. 214 je o výmere 19,70 m2
a nachádza sa na 2. nadzemnom podlaží oproti priestorom, ktoré má žiadateľ v súčasnosti v
nájme. Priestory Centra včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným
znevýhodnením sú funkčne členené na vstupnú kanceláriu/recepciu, malú priechodnú
kuchynku, špeciálne upravenú zrakovú miestnosť a herňu/spoločenskú miestnosť. Miestnosť
č. 214 bude využívaná na kanceláriu a terapeutickú prácu – psychoterapia alebo metóda tzv.
Videotréningu interakcií, ktorej nosná časť – rozhovor s rodičom sa vykonáva v našom centre
a vyžaduje intimitu a pokoj.
Nezisková organizácia Raná starostlivosť, n.o. poskytuje od r. 2004 služby rodinám
s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením alebo ohrozením vo vývine a tiež
všetkým, ktorí sa podieľajú na tejto starostlivosti. Prísľub z minulosti, že organizácia
poskytne sociálnu službu včasnej intervencie každej rodine s dieťaťom so zrakovým
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a viacnásobným znevýhodnením vo veku od narodenia do 7 rokov, žijúcej v MČ Rača, ktorá
o službu prejaví záujem, v žiadosti potvrdili. V prípade rodín, ktoré majú dieťa s iným
zdravotným znevýhodnením, poskytne nezisková organizácia týmto rodinám potrebné
informácie na to, aby sa mohli skontaktovať s ďalšími kompetentnými organizáciami.
V žiadosti o prenájom nebytových priestorov požiadali o symbolickú cenu nájmu vo
výške 1 EUR/m2/rok, vzhľadom na verejnoprospešný charakter vykonávanej činnosti
a poskytovanie bezplatnej sociálnej služby rodinám. Žiadateľ nemá voči mestskej časti
záväzky po lehote splatnosti a riadne dodržiava podmienky dohodnuté v Zmluve o nájme
nebytových priestorov č. 10/2017.
Navrhujeme výšku finančnej čiastky za nájom nebytových priestorov o výmere 19,70
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m vo výške 1 EUR/m2/rok s úhradou prevádzkových nákladov na energie a služby, teda za
rovnakých podmienok, ako v uzatvorenej Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 10/2017.
Komisia sociálna a bytová na svojom zasadnutí dňa 15.05.2019 prijala po prerokovaní
k predmetnej veci nasledovné stanovisko:
Komisia sociálna a bytová odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť nájom nebytového
priestoru na 2. nadzemnom podlaží v trakte A Zdravotného strediska na Tbiliskej ul. č. 6
v prospech neziskovej organizácie Raná starostlivosť, n.o. so sídlom na Tbiliskej ul. č. 6, 831
06 Bratislava-Rača, IČO: 37 886 410, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z
dôvodu rozšírenia sociálnych služieb včasnej intervencie pre deti so zrakovým
a viacnásobným zdravotným znevýhodnením vo veku 0-7 rokov:
Cena: 1 EUR/m2/rok s úhradou prevádzkových nákladov na energie a služby
Výmera: 19,70 m2
Doba nájmu: neurčitá
Stanovisko komisie:
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť nájom
nebytového priestoru, č. m. 214 na 2. nadzemnom podlaží v trakte A Zdravotného strediska
na Tbiliskej ul. č. 6 v prospech neziskovej organizácie Raná starostlivosť, n.o. so sídlom na
Tbiliskej ul. č. 6, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 37 886 410, ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu rozšírenia sociálnych služieb včasnej intervencie pre deti so
zrakovým a viacnásobným zdravotným znevýhodnením vo veku 0-7 rokov:
Cena: 1 EUR/m2/rok s úhradou prevádzkových nákladov na energie a služby
Výmera: 19,70 m2
Doba nájmu: neurčitá
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