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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e


prenájom časti nebytového priestoru stavby so súpisným číslom 1602 evidovanej na liste vlastníctva číslo 3749 v katastrálnom území Nové Mesto, a to miestnosti č. 118 v rozsahu 18,51 m2 podlahovej plochy a časti chodby v rozsahu 1,49 m2

; za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu dvakrát týždenne, formou                     prevádzkovania zubnej ambulancie 

; na dobu určitú piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy 

; pre MUDr. Viliama Schmiedta, trvale bytom Tulipánova 31, Rimavská Sobota 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

; za nájomné vo výške:	35,00 €/ m2/ rok

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že zubná ambulancia priamo v priestoroch školy bude poskytovať zdravotnú starostlivosť aj žiakom a zamestnancom základnej školy, pričom po dohode s rodičmi žiakov, žiakov na ošetrenie a odvádza sestrička zo zubnej ambulancie a rovnako po ošetrení sú žiaci privádzaní do tried sestričkou, čím škola vychádza v ústrety rodičom žiakov.


; za týchto podmienok:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
	Nájomca spolu s nájomným bude škole uhrádzať aj zálohové platby za energie (elektrická energia, teplo a ohrev teplej úžitkovej vody), vodné, stočné, odvod zrážkovej vody a upratovanie chodby a to vo výške 0,4% z nákladov školy, čo je aj pomer prenajímaného rozsahu podlahovej plochy nebytových priestorov k celkovej podlahovej ploche nebytových priestorov školy.




	s pripomienkami


	bez pripomienok







Dôvodová  správa

V priestoroch Základnej školy s materskou školou sa dlhodobo nachádza zdravotnícke zariadenie – zubná ambulancia, ktorú prevádzkuje na základe Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, č. 09577-5/2005-SP zo dňa 09.05.2005 - MUDr. Viliam Schmiedt, trvale bytom Tulipánova 31, Rimavská Sobota (ďalej len „nájomca“).                

Na chod zubnej ambulancie je školou vyčlenená miestnosť č. 118 o výmere podlahovej plochy            18,51 m2 a časť spoločnej chodby pre účely čakárne. V rokoch 2014 a 2015 mala škola s nájomcom uzavreté nájomné zmluvy, pričom výška nájmu predstavovala sumu 8,30 €/m2/rok, doba trvania          jednotlivých zmlúv bola na jeden rok.  Nájomca aj v minulosti spolu s nájmom uhrádzal aj zálohové platby za služby spojené s prenájmom (elektrická energia, teplo a ohrev teplej úžitkovej vody), vodné, stočné, odvod zrážkovej vody a upratovanie chodby), a to vo výška 385,05 €/ročne. 

Pre rok 2016 bolo riaditeľkou školy a nájomcom dohodnuté nájomné vo výške 35,00 €/m2/ročne,  pričom zmluva by bola uzavretá na dobu určitú – päť rokov odo dňa jej účinnosti. Nájomca bude tak ako v minulosti uhrádzať zálohové platby za služby spojené s nájmom predstavujú. Tieto predstavujú 0,4% nákladov za služby spojené s nájmom ako sú vyššie uvedené. Tento spôsob uhrádzania energií je transparentný tak voči škole ako aj voči nájomcovi. Prípadné nedoplatky/preplatky budú v rovnakom pomere prerozdelené pre obe strany.

Existenciu zubnej ambulancie priamo v priestoroch školy pozitívne vnímajú aj rodičia žiakov. 












