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Návrh  uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v a ľ u j e

predĺženie n�jmu v objekte na Lachovej ul. 33 pre žiadateľa Cirkevn� matersk� školu M�rie 
Mazzarellovej na dobu 20 rokov za cenu 0,33 €/m2/rok, v zmysle �9 a, ods.9 p�sm.c) z�k. 
č.138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov ako pr�pad hodn� osobitn�ho 
zreteľa.     
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Dôvodová správa

Cirkevn� matersk� škola M�rie Mazzarellovej so s�dlom v objekte na Lachovej ul. č. 33 
(ďalej len „CMŠ“) požiadala o pren�jom uveden�ho objektu za �čelom ďalšieho 
prev�dzkovania cirkevnej materskej školy. 

CMŠ vznikla v roku 1991 vo vyššie uvedenom objekte. V s�časnosti m� prenajat� cel� 
objekt s v�nimkou služobn�ho bytu. Ide o pozemok parc.č. 116 o v�mere 850 m2 a z�hradu, 
ktor� prisl�cha k objektu pozemok parc. č. 117 o v�mere 2140 m2.
Cena n�jmu v zmysle zmluvy č. 20-2004 bola dohodou stanoven� na 1,- Sk /m2/rok, čo 
predstavuje ročn� n�jom vo v�ške 2 990,- Sk (99,24 €). Pren�jom objektu bol dohodnut� na 
dobu určit� do 31. 08. 2009. N�sledne rozhodnut�m zastupiteľstva, ako je uveden� ďalej, do 
31.12.2009 bez zmeny podmienok. Matersk� škola m� kapacitu 80 det�.

O umiestnenie det� v šk�lke je veľk� z�ujem. Šk�lka poskytuje pestr� štrukt�ru 
voliteľn�ch aktiv�t r�zneho charakteru za �čelom zabezpečenia všestrann�ho rozvoja det� 
predovšetk�m talentovan�ch. Ide o r�zne umeleck�, jazykov�, športov� ale aj duchovn� 
kr�žky.

Financovanie CMŠ je zabezpečen� formou pr�spevku zo št�tu prostredn�ctvom miestnej 
samospr�vy, ktor� je nižš� ako pr�spevok na MŠ zriaden� mestskou časťou  a z toho d�vodu  
časť n�kladov na prev�dzku hradia rodičia sami. Napriek tomu je o tento typ MŠ st�le veľk� 
z�ujem. 

V pr�lohe priklad�me „Projekt investičn�ch aktiv�t CMŠ“, v ktorom žiadateľ uv�dza 
pripravovan� rekonštrukčn� pr�ce t�kaj�ce sa objektu. Ide o vybudovanie vlastn�ho zdroja 
tepla, v�meny okien a dver� a zateplenia vonkajšieho pl�šťa objektu. V projekte s� uveden� 
rekonštrukčn� pr�ce aj s časov�m harmonogramom.

Na z�klade z�verov z operat�vnej porady starostu zo dňa 14. 4. 2009 bol spracovan� 
n�vrh n�jomnej zmluvy na dobu určit� do 31.08.2014 s nov�mi podmienkami. V čl�nku cena 
n�jmu bolo navrhnut� komerčn� n�jomn� vo v�ške 8,30 €/m2/rok za zastavan� plochu a 0,17 
€/m2/rok za z�hradu, čo predstavuje ročn� n�jomn� vo v�ške 7 418,80 €. Tento n�vrh bol 
zaslan� žiadateľovi na pripomienkovanie. K tomuto n�vrhu bolo doručen� stanovisko 
žiadateľa, ktor� priklad�me v pr�lohe.

Vzhľadom na dosiahnut� v�sledky, projekt investičn�ch aktiv�t a potrebu funguj�cej 
materskej školy odpor�čame predĺženie n�jomnej zmluvy o požadovan� obdobie, t.j. do 
31.08.2029 s t�m, že v�ška n�jmu by bola stanoven� v zmysle stanoviska žiadateľa na 
0,33 €/m2/rok.

Materi�l bol prerokovan� v komisii spr�vy miestneho majetku a miestnych podnikov 
dňa 17.6.2009, taktiež bol prerokovan� vo finančnej komisii dňa 29.6.2009. Stanoviska t�chto 
komisi� s� priložen�.

N�vrh n�jomnej zmluvy na dobu určit� bol prerokovan� v školskej komisii dňa 
12.5.2009, jej stanovisko je taktiež priložen�.

Materi�l bol predmetom rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 
dňa 16.6.2009 a uznesen�m č. 412 Miestna rada odporučila Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka prerokovať predĺženie n�jmu v objekte na Lachovej ul. 33 
pre žiadateľa Cirkevn� matersk� školu M�rie Mazzarellovej na dobu 20 rokov.

N�sledne Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom 
zasadnut� dňa 1.7.2009 uznesen�m č. 409 poverilo starostu mestskej časti 

1. predĺžen�m n�jomnej zmluvy za rovnak�ch podmienok do 31.12.2009
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2. rokovan�m so zriaďovateľom cirkevn�ch šk�l a šk�lok o podmienkach n�jmu objektov 
v spr�ve mestskej časti. V�sledok rokovan� predložiť na zasadnutie zastupiteľstva 
v mesiaci december 2009.
Bod č. 1 tohto uznesenia bol splnen�, bol spracovan� a obidvoma stranami podp�san� 

dodatok č. 1 k zmluve č. 20-2004 s predĺžen�m doby n�jmu do 31. 12. 2009.
V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka je 

materi�l op�tovne predložen� na rokovanie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka.

V�pis zo z�pisnice  
zo zasadnutia školskej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava-Petržalka z 12. m�ja 2009, ZŠ Hol�čska 50

K bodu 5 – Zmluva medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a Cirkevnou 
materskou školou M�rie Mazzarellovej, Lachova 33 za �čelom prev�dzkovania 
materskej školy.  
Komisia s�hlas� s podpisom zmluvy.

Hlasovanie:
Pr�tomn�ch: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

V Bratislave  14.5.2009
Zap�sala: Mgr. Elena Pol�kov�                                                                                                 

Mgr. Zuzana Lukačkov� v.r.
predsedn�čka školskej komisie

V�pis zo z�pisnice
zo zasadnutia finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  dňa 29.6.2009

K bodu 5/ N�vrh na predĺženie doby n�jmu priestorov v objekte na Lachovej ul. č. 33 
Cirkevnej  materskej škole M�rie Mazzarellovej.
Finančn� komisia navrhuje určiť n�jomn� vo v�ške 8,30 €/m2 /rok za zastavan� plochu a0,17 
e/m2/rok  za z�hradu.

Hlasovanie: 
pr�tomn�:  5,           za:  5,    proti:   0,    zdržali sa :    0

Bratislava 29.6.2009 Mgr.Michal Belohorec v.r.
Zap�sal: Ing. Luk�ček predseda komisie 
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V�pis uznesenia 
zo zasadnutia komisie spr�vy miestneho majetku a miestnych podnikov 

konan�ho dňa 17.6.2009

K bodu 1/
N�vrh na predĺženie doby n�jmu priestorov v objekte na Lachovej ul.č. 33 Cirkevnej 
materskej škole M�rie Mazzarellovej

Uznesenie:
Komisia s�hlas� s dlhodob�m pren�jmom na dobu 20 rokov  a v�škou n�jomn�ho 
0,33 €/m2/rok. Do zmluvy je potrebn� uviesť ako z�v�zok v�šku invest�ci�, ktor� vlož� do 
objektu n�jomca.

Hlasovanie:  
za:  5,    proti:   o,  zdržal sa:  0

Bratislava  17. 6. 2009-10-30

Za spr�vnosť v�pisu zodpoved�:                                     Z�pisnicu ods�hlasil:
Alena Jur�kov� Ing. Peter Hrdlička, v.r.

predseda komisie
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