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Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

s ch v a ľ u j e 
            
1. Predĺženie doby nájmu časti budovy v  bývalej ZŠ na Vlasteneckom nám. č. 1 o 20 rokov 
spolu s užívanými pozemkami v areáli pre žiadateľa  Súkromnú strednú priemyselnú školu 
animovanej tvorby nasledovne: 

a) časť budovy o výmere 2826 m2 za cenu 8,92 €/m2/rok 
b) pozemok pod ŠH o výmere 886 m2 za cenu 0,17 €/m2/rok 
c) pozemok pod studňou o výmere 1 m2 za cenu 3,45 €/rok 

 
2. Zapracovanie podmienky úpravy ceny nájmu o každoročnú infláciu do zmluvy o nájme. 
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Dôvodová správa 
 
 Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby (ďalej len „stredná škola“) 
požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorou má prenajatú časť budovy bývalej Základnej 
školy na Vlasteneckom nám. č. 1 na dobu do 31. 12. 2009, o 20 rokov. Súčasne požiadala 
o možnosť poskytnutia ďalších priestorov vo vyššie uvedenom objekte z dôvodu zriadenia 
jedálne pre školu, za účelom skvalitnenia a spestrenia výberu stravy pre žiakov. 
 Z celkovej plochy objektu má v súčasnosti stredná škola prenajatú časť prístavby a dve 
poschodia traktu B o výmere 2826 m2, ďalšie priestory objektu o výmere 6727,2 m2 má 
v prenájme Základná škola internátna pre žiakov s chybami reči, 173,8 m2 je prenajatých 
firme Štefan Ba – PROSET na prevádzkovanie tenisovej školy, ďalšie nebytové priestory 
o výmere 49,8 m2 boli prenajaté MUDr. Jane Macháčkovej na nefrologickú ambulanciu 
a 64,8 m2 má v prenájme MUDr. Kraupová na zubnú ambulanciu. 
Výška nájomného jednotlivých prenajatých vonkajších a vnútorných priestorov objektu je  
nasledovná: 
1. Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, nájomné je 
určené dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. 

- nájomné za objekt  11,- Sk/m2,  výmera 6 727,2 m2 
- nájomné za pozemky  1,-Sk/m2, výmera 17 778,5 m2  
- ročné nájomné spolu  91 777,50 Sk  t.j. 3 046,45 € 
- nájomné uzatvorené do 31.07.2014. 
 

2. Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby 
- nájomné za objekt 257,- Sk/m2, výmera 2 826 m2  nájomné uzatvorené  

do 31.12.2009, 
- nájomné za pozemok pod ŠH o výmere 886 m2, 5,-Sk/m2, nájomné uzatvorené  

do  31.12.2009   
- nájomné za pozemok - studňa 100,-Sk/m2, nájomné uzatvorené do 31.12.2009, 
- ročné nájomné spolu 730 812,-Sk t.j. 24 258,51 €. 

Športová hala bola vybudovaná Strednou priemyselnou školou na základe stavebného 
povolenia a následne skolaudovaná 23.10.2006. 
 
3. Štefan Ba , tenisová škola, nájomné je určené dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. 

- nájomné 70,-Sk/m2, výmera 2 675,5 m2 
- ročné nájomné spolu  187 284,-Sk  t.j. 6 216,69 € 
- nájomné uzatvorené do 31. 12. 2012. 
 

4. MUDr. Macháčková, nefrologická ambulancia 
- nájomné za ambulanciu 500,-Sk/m2 výmera 25,9 m2 

- nájomné za ostatné priestory 250,-Sk/m2 , výmera 23,9m2  
- ročné nájomné spolu 18 924,-Sk t.j. 628,16 € 
- nájomné uzatvorené do 31. 03. 2013. 
 

5. MUDr. Kraupová, zubná ambulancia 
 - nájomné za ambulanciu 500,- Sk/m2 , výmera 25,9 m2 

 - nájomné za ostatné priestory 250,- Sk/m2, výmera 38,9 m2 
 - nájomné spolu 22 674,- Sk t.j. 752,64 € 
 - nájomné uzatvorené do 30. 04. 2013. 
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Všetci nájomcovia si svoje povinnosti voči mestskej časti riadne plnia. K dnešnému dňu 
neevidujeme žiadne pohľadávky. 

 
 Na základe žiadosti strednej školy o prenájom ďalších priestorov  bolo už v minulosti 
zvolané stretnutie všetkých nájomcov nebytových priestorov v základnej škole, na ktorom 
malo byť dohodnuté nové prerozdelenie nebytových priestorov podľa aktuálnej potreby. 
Nakoľko k dohode medzi jednotlivými nájomcami nedošlo, v závere stretnutia nájomcovia 
konštatovali, že budú naďalej využívať tie nebytové priestory, ktoré mali v tom čase 
prenajaté. 
 Stredná škola počas prenajatého obdobia investovala do rekonštrukcie školy nemalé 
finančné prostriedky. Či už do opravy strechy na hlavnej budove školy, opravu presklenej 
zatekajúcej strechy v prístavbe školy, výmenu opotrebovaného linolea vo všetkých 
prenajatých triedach, opravila plot a revitalizovala zeleň v areáli školy, maľovanie tried 
a chodieb, výmeny roliet, repasácie okien a zabezpečila ďalšie práce súvisiace s údržbou 
a prevádzkovaním prenajatých priestorov.  
 Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že stredná škola pravidelne zabezpečuje opravu 
a údržbu nielen prenajatého majetku, ale aj celého areálu školy. Okrem toho sa toho času 
uchádza o udelenie štátneho súhlasu na oprávnenie pôsobiť ako súkromná vysoká škola -  
Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií, čím by plynulo nadviazala na výchovno-
vzdelávací proces Súkromnej strednej priemyselnej školy s cieľom maximálne využiť 
profesionálne materiálno technické vybavenie. Podrobné údaje sú uvedené v priložených 
listoch. 
 Vzhľadom na dosiahnuté výsledky a doteraz  vynaložené finančné prostriedky 
odporúčame predĺženie nájomnej zmluvy o požadované obdobie, t.j. do 31. 12. 2029. 
 Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 30. 3. 2009, v komisii 
podnikateľských činností dňa 14. 5. 2009, vo finančnej komisii dňa 1. 6. 2009. V komisii 
správy miestneho majetku a miestnych podnikov bol prerokovaný dňa 13. 5. 2009, všetky 
pripomienky uvedené vo výpise zo zasadnutia tejto komisie boli dopracované do 
predkladaného materiálu. Stanoviska jednotlivých odborných komisií miestneho 
zastupiteľstva sú priložené. 
Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka a uznesením  
č. 411 odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
predĺženie doby nájmu časti budovy bývalej ZŠ na Vlasteneckom nám. č. 1, Bratislava 
v doterajšom rozsahu o 20 rokov pre žiadateľa Súkromnú strednú priemyselnú školu 
animovanej tvorby v zmysle navrhnutého uznesenia. 
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Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 1.6.2009 

 
 
Prítomní:  : Mgr. Belohorec,CSc, Ing. Plšek,   Ing. Kocka, MUDr. Janota PhD.,CSc,  
 Ing. Vermeš, Ing. Števove 
 
                    
Neprítomní: Mgr. Bakerová-Dragúňová,  Ing. Weissensteiner,Ing. Hanák  
 
K bodu :  
Návrh na predlženie doby nájmu časti budovy ZŠ Vlastenecké nám. 1 o 20 rokov 
Stanovisko: 
Finančná komisia žiada predložiť prehľad výšky nájmov v objektoch zákl. škôl a na základe 
toho odporučí výšku nájmu. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní : 6 
Za           : 6 
Proti        : 0 
Zdržal sa : 0 
 
 
V Bratislave 1.6.2009                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 
 
 
 
 

Stanovisko 
komisie podnikateľských  činností Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka 
 

 
 
Návrh na predľženie nájmu časti budovy bývalej základnej školy na Vlasteneckom 
námestí č. 1 o 20 rokov    
 
 KPČ sa predloženým návrhom zaoberala  a po rozsiahlej diskusii prijala nasledovné 
uznesenie. 
 

Uznesenie č. 03/06/09 
 

 KPČ súhlasí s predĺžením prenájmu o 20 rokov za doterajších podmienok. 
 

Hlasovanie: za  6,  proti 0, zdržal sa 0. 
 

Za správnosť výpisu: A. Juríková 
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Výpis uznesenia 
 

zo zasadnutia komisie správy miestneho majetku a miestnych podnikov konaného dňa 
13. 05. 2009 

 
 
K bodu 1  
 
Návrh na predĺženie doby nájmu časti budovy v bývalej ŽŠ na Vlasteneckom nám. č. 1 o 
20 rokov pre žiadateľa Súkromnú strednú priemyselnú školu animovanej tvorby 
 
 
Uznesenie :  
 
Komisia odporúča doplnenie a prepracovanie materiálu podľa pripomienok z diskusie.  
Hlasovanie:     za            4 
                      proti        0 
                      zdržal sa  0  
 
Do predloženého materiálu komisia odporúča doplniť údaje o tom, že nájomca uhrádza všetky 
platby. Doplniť o prenájom pozemku pod studňou, prenájom pozemku pod Športovú halu, 
z akých prostriedkov bola postavená hala, kto ju užíva a aký je prenájom. Doplniť informáciu 
o výške plateného nájomného u ostatných nájomcov v objekte aj mimo neho v celom areáli. 
Preveriť komplexne celkové využitie budovy a priestorov. Zvážiť aspekty  rozšírenia 
prenájmu o jedáleň z pohľadu potrieb ostatných nájomcov. Porovnať výšku nájomného 
a upraviť navrhovanú výšku na prenájom.  
Preveriť a uviesť, kto má v súčasnosti prenajaté ostatné priestory, o ktoré má záujem žiadateľ 
a ostatných podmienok prenájmu. 
Navrhnúť do ceny prenájmu aj úpravy o infláciu. 
V dôvodovej správe k materiálu predkladanému do rady doplniť komplexne všetky body 
žiadosti, t.j. uviesť a doplniť prenájom priestorov bývalej jedálne a kuchyne nachádzajúcej sa 
na prízemí v objekte školy. 
Ďalej doplniť do materiálu žiadosť o zverenie do správy žiadateľa aj priľahlého pozemku -
areál školy.  
 
 
V Bratislave,  13.05.2009 
 
 
Za správnosť výpisu zodpovedá :                                                             Zápisnicu odsúhlasil  :  
 
Ing. Ján Kubička, v.r.                                                                              Ing. Peter Hrdlička, v.r. 
                                                                                                                predseda komisie 
 
 


