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Dôvodová správa 
 

 
 Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej so sídlom v objekte na Lachovej ul. č. 33 
(ďalej len „CMŠ“) požiadala o prenájom uvedeného objektu za účelom ďalšieho 
prevádzkovania cirkevnej materskej školy.  
 CMŠ vznikla v roku 1991 vo vyššie  uvedenom objekte. V súčasnosti má  prenajatý 
celý objekt s výnimkou služobného bytu. Ide o pozemok parc.č. 116 o výmere 850 m2 
a záhradu, ktorá prislúcha k objektu pozemok parc. č. 117 o výmere 2140 m2. 
Cena nájmu v zmysle zmluvy č. 20-2004 bola dohodou stanovená na 1,- Sk /m2/rok, čo 
predstavuje ročný nájom vo výške 2 990,- Sk (99,24 €). Prenájom objektu je dojednaný na 
dobu určitú do 31. 08. 2009.Materská škola má kapacitu 80 detí. 
 O umiestnenie detí v škôlke je veľký záujem. Škôlka poskytuje pestrú štruktúru 
voliteľných aktivít rôzneho charakteru za účelom zabezpečenia všestranného rozvoja detí 
predovšetkým talentovaných. Ide o rôzne umelecké, jazykové, športové ale aj duchovné 
krúžky. 
 Financovanie CMŠ je odlišné od financovania obecných škôlok. Príspevok zo štátu 
zabezpečovaný prostredníctvom miestnej samosprávy je na dieťa nižší a z toho dôvodu 
značnú časť nákladov na prevádzku hradia rodičia sami. Napriek tomu je o tento typ MŠ stále 
veľký záujem.  
 V prílohe prikladáme „Projekt investičných aktivít CMŠ“, v ktorom žiadateľ uvádza 
pripravované rekonštrukčné práce týkajúce sa objektu. Ide o vybudovanie vlastného zdroja 
tepla, výmeny okien a dverí a zateplenia vonkajšieho plášťa objektu. V projekte sú uvedené 
rekonštrukčné práce aj s časovým harmonogramom. 
 Na základe záverov z operatívnej porady starostu zo dňa 14. 4. 2009 bol spracovaný 
návrh nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.08.2014 s novými podmienkami. V článku cena 
nájmu bolo navrhnuté komerčné nájomné vo výške 8,30 €/m2/rok za zastavanú plochu a   
0,17 €/m2/rok za záhradu, čo predstavuje ročné nájomné vo výške 7 418,80 €. Tento návrh bol 
zaslaný žiadateľovi na pripomienkovanie. K tomuto návrhu bolo doručené stanovisko 
žiadateľa, ktoré prikladáme v prílohe. 
 Vzhľadom na dosiahnuté výsledky, projekt investičných aktivít a potrebu fungujúcej 
materskej školy odporúčame predĺženie nájomnej zmluvy o požadované obdobie, t.j. 
do 31. 08. 2029 s tým, že výška nájmu by bola stanovená v zmysle stanoviska žiadateľa 
na 0,33 €/m2/rok. 
  Tento materiál bol prerokovaný v komisii správy miestneho majetku a miestnych 
podnikov dňa 17. 06. 2009, jej stanovisko je priložené, taktiež bude prerokovaný vo finančnej 
komisii a komisii podnikateľských činností. Stanoviska týchto komisií budú priložené. 
 Návrh nájomnej zmluvy na dobu určitú bol prerokovaný v školskej komisii dňa  
12. 5. 2009, jej stanovisko je priložené. 
 Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka a 
Miestna rada uznesením č. 412 odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava–
Petržalka prerokovať predĺženie nájmu v objekte na Lachovej ul. 33 pre žiadateľa Cirkevnú 
materskú školu Márie Mazarellovej na dobu 20 rokov. 
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Výpis zo zápisnice   
zo zasadnutia školskej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti   

Bratislava-Petržalka z 12. mája 2009, ZŠ Holíčska 50 
 
 
K bodu 5 – Zmluva medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a Cirkevnou 
materskou školou Márie Mazzarellovej, Lachova 33 za účelom prevádzkovania 
materskej školy.  Komisia súhlasí s podpisom zmluvy.   
Hlasovanie: 
Prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
V Bratislave  14.5.2009 
Zapísala: Mgr. Elena Poláková                                                                                                  
                                                                
                                                                               Mgr. Zuzana Lukačková v.r. 
                                                                               predsedníčka školskej komisie   
 
 
 
 
 
 
 

Výpis uznesenia 
 

zo zasadnutia komisie správy miestneho majetku a miestnych podnikov konaného 
dňa 17. 6. 2009 

 
 

K bodu 1 
Návrh na predĺženie doby nájmu priestorov v objekte na Lachovej ul. č. 33 Cirkevnej materskej 
škole Márie Mazzarellovej 
 
Uznesenie: 
Komisia súhlasí s dlhodobým prenájmom na dobu 20 rokov a výškou nájomného 0,33 €/m2/rok. Do 
zmluvy je potrebné uviesť ako záväzok výšku investícií, ktoré vloží do objektu nájomca. 
 
 
Hlasovanie:  za           5 
                    proti        0 
                    zdržal sa  0 
 
Bratislava 17. 6. 2009 
 
Za správnosť výpisu zodpovedá:     Zápisnicu odsúhlasil: 
 
Alena Juríková       Ing. Peter Hrdlička, v. r. 
               predseda komisie 
 


