

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa: 15.12.2015

 
N á v r h 
na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu  Učebne č. 5 v budove Strediska kultúry Bratislava Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava súpisné číslo 97, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11355/1, pre Zdena Dočkalová, bydliskom Bilíkova 9, 841 01 Bratislava.

Predkladá:						       Materiál obsahuje:

Bc. Mária Priečinská				       	       1. Návrh uznesenia
poverená vedením Strediska kultúry BA NM                  2. Dôvodovú správu

                                                                        	       				                                                                                      Spracovateľ:						       Stanovisko právnej skupiny:

Bc. Mária Priečinská	
poverená vedením Strediska kultúry BANM 

Na rokovanie prizvať:

Spracovateľa




december 2015Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

schvaľuje

prenájom Učebne č. 5 v budove Strediska kultúry Bratislava Nové Mesto, Vajnorská 21, súpisné číslo č. 97, postavenej na pozemku registra „C“ KN par. č. 11355/1, v k.ú. Nové Mesto, 
; každý utorok od 14.30 do 20.00, s výnimkou školských prázdnin, na dobu neurčitú 
; každú stredu od 14.30 do 20.00, s výnimkou školských prázdnin, na dobu neurčitú
; každý štvrtok od 13.00 do 20.00, s výnimkou školských prázdnin, na dobu neurčitú 
pre Zdenu Dočkalovú, bydliskom Bilíkova 9, Bratislava, 841 01 Bratislava.
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu (účel nájmu), že nájomca je súkromnou osobou v dôchodkovom veku, navyše je to bezdetná a osamelá vdova poskytujúca služby pre detských občanov formou výučby hry na klavír, čím vykrýva chýbajúcu aktivitu kurzov v SK BNM.   

; za  nájomné vo výške: 1,85 €/hod.

; s podmienkami:

a) nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom  v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť

b) prenajímateľ bude mať možnosť výpovede bez udania dôvodu s mesačnou výpovednou dobou 
c) nájomca zabezpečí dodržiavanie platných všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a tiež platných predpisov a smerníc Strediska kultúry Bratislava – Nové Mesto

-	s pripomienkami

-	bez pripomienok
DÔVODOVÁ  SPRÁVA

Pani Zdena Dočkalová - absolventka konzervatória, nastúpila do Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21,( v tom čase Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko Bratislava III, Vajnorská 21), dňa 12.10.1981. Menovaná pracovala ako lektorka hry na klavír na vedľajší, súbežný a neskôr hlavný pracovný pomer až do dňa 14.4.2003. 
Od 15.4.2003 do 30.6.2004 pracovala v SK BNM v pôvodnom pracovnom zaradení ako lektorka na dohodu o vykonaní práce do dňa 30.6.2004. 
Od 1.9.2004 doteraz menovaná učí ako lektorka klavíra v prenajatej učebni v našom kultúrnom zariadení. V prípade potreby pri zahájení vernisáži spestruje tieto svojím hudobným prednesom. 
Pani Zdena Dočkalová je osamelá dôchodkyňa. Prenájmom učebne v priestoroch SK BNM počas troch dní v týždni, učí svojich detských klientov hre na klavír a odovzdáva im svoje bohaté skúsenosti z oblasti hudby a ony ju na oplátku obdarujú ľudským teplom už len svojou prítomnosťou. 
Pokiaľ by menovaná uhrádzala prenájom učebne podľa platného cenníka prenájmov
SK BNM musela by túto činnosť ukončiť, nakoľko  mesačné príjmy za výučbu hudby  by pokryli práve poplatok za prenájom učebne.
	V súlade so Zásadami prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, ktoré boli schválené uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 02/31 zo dňa 17.02.2015, bol stanovený cenový výmer na prenájom Učebne: 9,00 € - 10,00 € za hodinu.


	Činnosť pani Dočkalovej je v súlade s náplňou práce SK a vykrýva chýbajúcu aktivitu kurzov v SK BNM.
V súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o majetku obcí) ak tento alebo osobitný predpis neustanovuje inak, ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem nájmov majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený.
Osobitný zreteľ je v tomto prípade daný tým, že sa jedná o súkromnú osobou v dôchodkovom veku, bezdetnú a osamelú vdovu, ktorá poskytuje služby pre detských občanov formou výučby hry na klavír, čím vykrýva chýbajúcu aktivitu kurzov v SK BNM.    



