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N€vrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:
a) k o n š t a t u j e,
že riaditelia miestnych organiz€ci†: Kult…rne zariadenia Petržalky (KZP), Miestnej knižnice
Petržalka (MKP), Strediska soci€lnych služieb (SSS), Miestneho podniku verejnoprospešnŠch
služieb Petržalka (MP VPS), 11 z€kladnŠch škˆl (ZŠ) a Strediska služieb škol€m a školskŠm
zariadeniam Petržalka (ďalej len „riaditelia miestnych organiz€ci†“) maj… zverovac†m
protokolom zriaďovateľa zverenŠ hnuteľnŠ a nehnuteľnŠ majetok, v pr†pade škˆl i školskŽ
are€ly do spr€vy. Časť zverenŽho nevyuž†vanŽho majetku prenaj†maj… v snahe efekt†vne ho
využ†vať.
V pr†pade z€kladnŠch škˆl a Strediska služieb škol€m a školskŠm zariadeniam Petržalka
riaditelia pri prenaj†man† postupovali podľa metodickŽho usmernenia k prenaj†maniu
nebytovŠch priestorov v škol€ch a školskŠch zariadeniach, schv€lenŽho v j…ni 2007 do
prijatia novely z€kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc†. Riaditelia prenaj†mali v snahe
efekt†vne využ†vať zverenŠ majetok a tŠm podieľať sa na napĺňan† rozpočtu zriaďovateľa:
 triedy, telocvične a bazŽny na čas po skončen† vŠchovno-vzdel€vacieho procesu
a z€ujmovej činnosti školy na obdobie maxim€lne 1 školskŽho roku,
 časti budov na dobu jednŽho roku od 1.9. – 31. 8. po sebe nasleduj…cich kalend€rnych
rokov na čas, ktorŠ škola pre vŠchovno-vzdel€vac† proces nepotrebuje pre nižš† počet
tried,
 časti školskŠch are€lov.
Tieto pr†pady je potrebnŽ posudzovať ako pr†pady hodnŽ osobitnŽho zreteľa.
b) s p l n o m o c ň u j e
riaditeľov miestnych organiz€ci† na uzatv€ranie kr€tkodobŠch n€jomnŠch zml…v v trvan†
maxim€lne jednŽho kalend€rneho roka a riaditeľov škˆl a školskŠch zariaden† v trvan†
jednŽho školskŽho roka od 1.9. – 31. 8., vŠlučne na zverenŠ majetok podľa zverovacieho
protokolu zriaďovateľa v zmysle “ 9a ods. 9 p†sm. c) z€kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc†
v znen† neskorš†ch predpisov ako pr†pad hodnŠ osobitnŽho zreteľa dňom schv€lenia uznesenia
v miestnom zastupiteľstve.
c) u k l a d €
prednostovi Miestneho …radu mestskej časti Bratislava-Petržalka vypracovať metodickŽ
usmernenie k prenaj†maniu hnuteľnŽho a nehnuteľnŽho majetku riaditeľmi miestnych
organiz€ci†.
Term†n: 15. augusta 2010.
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D†vodovƒ sprƒva
Materi€l bol prerokovanŠ v operat†vnej porade starostu dňa 31.05.2010, v komisii
spr€vy majetku a miestnych podnikov a v školskej komisii Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Petržalka (MZ), ktorŠch z€znamy tvoria pr†lohu materi€lu.
Postup pri pren€jmoch majetku mestskej časti Bratislava-Petržalka v spr€ve miestnych
organiz€ci†, škˆl a školskŠch zariaden† bol prerokovanŠ dňa 15.06.2010 v Miestnej rade
mestskej časti Bratislava-Petržalka (MR) a uznesen†m č. 565 MR vych€dzaj…c z konštatačnej
časti odporučila splnomocniť riaditeľov miestnych organiz€ci† na uzatv€ranie kr€tkodobŠch
n€jomnŠch zml…v v trvan† maxim€lne jednŽho kalend€rneho roka, v pr†pade škˆl a školskŠch
zariaden† jednŽho školskŽho roka od 1.9. - 31.8., vŠlučne na zverenŠ majetok podľa
zverovacieho protokolu zriaďovateľa v zmysle “ 9a ods. 9 p†sm. c) z€kona č. 138/1991 Zb.
o majetku obc† v znen† neskorš†ch predpisov ako pr†pad hodnŠ osobitnŽho zreteľa dňom
schv€lenia uznesenia v MZ a uložiť prednostovi Miestneho …radu mestskej časti BratislavaPetržalka (M”) vypracovať metodickŽ usmernenie k prenaj†maniu zverenŽho majetku
riaditeľmi škˆl, školskŠch zariaden† a miestnych organiz€ci†.
‰vod
Dňa 1. j…la 2009 vst…pil do platnosti z€kon č. 258/2009 Z. z., ktorŠ men† a dopĺňa z€kon
č. 138/1991 Zb. o majetku obc† v znen† neskorš†ch predpisov. Cieľom a …čelom novely je
upraviť a sprehľadniť nakladanie s majetkom obc†.
Ide predovšetkŠm o znenie “ 9a, ktorŠ vo svojich ustanoveniach podrobne upravuje spˆsoby
prevodu majetku obc†:
„(1) Ak tento z€kon neustanovuje inak, prevody majetku obce sa musia vykonať
a) na z€klade obchodnej s…ťaže,
b) dobrovoľnou dražbou,
c) priamym predajom najmenej za cenu vo vŠške všeobecnej hodnoty majetku
stanovenej podľa osobitnŽho predpisu.“
Tieto a ďalšie ustanovenia vyššie uvedenej novely je mestsk€ časť povinn€ primerane
uplatniť aj pri pren€jmoch okrem
a) hnuteľnej veci vo vlastn†ctve obce, ktorej zostatkov€ cena je nižšia ako 3500 €,
b) n€jmu majetku obce, ktorŽho trvanie stŠm istŠm n€jomcom neprekroč† 10 dn†
v kalend€rnom mesiaci,
c) v pr†padoch hodnŠch osobitnŽho zreteľa, o ktorŠch obecnŽ zastupiteľstvo rozhodne
trojp–tinovou v–čšinou poslancov.
Podľa tohto ustanovenia, nie automaticky a nie v každom pr†pade, pri prenechan† majetku
obce do n€jmu je potrebnŽ n€jomcu vybrať obchodnou verejnou s…ťažou. TŠka sa to
predovšetkŠm pren€jmu voľnŠch priestorov v miestnych organiz€ci€ch, ktorŽ maj… zverenŠ
majetok do spr€vy. V škol€ch a školskŠch zariadeniach ide o voľnŽ priestory po skončen†
vyučovacieho procesu, akŠmi s… triedy, telocvične, či školskŽ bazŽny, alebo dočasne voľnŠch
tried v ucelenŠch častiach budov škˆl a školskŠch zariaden† a časti are€lov škˆl a školskŠch
zariaden†. Pri pren€jme uvedenŠch pozemkov a stavieb je potrebnŽ postupovať v zmysle “ 9a
ods. 9 p†sm. c) z€kona č.138/1991 Zb. o majetku obc† v znen† neskorš†ch predpisov
v pr†padoch hodnŠch osobitnŽho zreteľa, o ktorŠch obecnŽ zastupiteľstvo rozhodne
trojp–tinovou v–čšinou poslancov. Novela z€kona predstavuje veľkŠ z€sah do postupov
riaditeľov miestnych organiz€ci† mestskej časti Bratislava-Petržalka pri pren€jme
nehnuteľnŽho majetku a hnuteľnŽho majetku.
S€časnŠ kompetencie riaditeľov
V pr†pade z€kladnŠch škˆl a Strediska služieb škol€m a školskŠm zariadeniam Petržalka
riaditelia pri prenaj†man† postupovali podľa metodickŽho usmernenia k prenaj†maniu
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nebytovŠch priestorov v škol€ch a školskŠch zariadeniach, schv€lenŽho v j…ni 2007,
novelizovanŽho prechodom na euro, a do ich kompetencie patrilo podpisovanie kr€tkodobŠch
n€jomnŠch zml…v (v trvan† maxim€lne jednŽho školskŽho roka) do prijatia novely z€kona č.
138/1991 Zb. o majetku obc†. Riaditelia prenaj†mali:
 triedy, telocvične a bazŽny na čas po skončen† vŠchovno-vzdel€vacieho procesu
a z€ujmovej činnosti školy na obdobie maxim€lne 1 školskŽho roku,
 časti budov na dobu jednŽho roku od 1.9. – 31. 8. po sebe nasleduj…cich kalend€rnych
rokov na čas, ktorŠ škola pre vŠchovno-vzdel€vac† proces nepotrebuje pre nižš† počet
tried, (riaditeľ školy pri pr†prave nasleduj…ceho školskŽho roku prenaj†ma len
priestory, ktorŽ po prehodnoten† skutočnej potreby nepoužije),
 časti školskŠch are€lov.
TakŠto spˆsob bol akčnŠ zo strany riaditeľa a m€ vŠznam pre plnenie rozpočtu mestskej časti.
Riaditelia miestnych organiz€ci† mali kompetencie podpisovať kr€tkodobŽ (najviac na
maxim€lne jeden rok) n€jomnŽ zmluvy na voľnŽ priestory v im zverenom majetku.
Riaditelia miestnych organiz€ci† každŠ štvrťrok predkladaj… na M” zoznam všetkŠch
podp†sanŠch zml…v organiz€cie (n€jomnŽ, dod€vateľskŽ, darovacie, poistnŽ, o pridelen†
grantu, o dielo, o poskytnut† dot€cie a inŽ) v s…lade s metodickŠm usmernen†m
k prenaj†maniu nebytovŠch priestorov v škol€ch a školskŠch zariadeniach mestskej časti
Bratislava-Petržalka a v s…lade so z€sadami a postupmi pri pren€jme nebytovŠch priestorov,
schv€lenŠmi v MR dňa 12.06.2007 uznesen†m č. 50.
Riaditelia z€kladnŠch škˆl už dva roky, k term†nu 30. septembru pr†slušnŽho roka
predkladaj… na oddelenie školstva, kult…ry a športu využiteľnosť priestorov budovy školy,
ktor… maj… zveren… do spr€vy (audit využ†vania priestorov školy).
NavrhovanŠ kompetencie riaditeľom
Nakoľko „obcou“ je v našom pr†pade hlavnŽ mesto SR Bratislava, zmeny a doplnky
z€kona č. 138/1991 Zb. musia byť zapracovanŽ do z€kona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
SR Bratislave v znen† neskorš†ch predpisov, Štat…tu hlavnŽho mesta SR Bratislava a n€sledne
do VZN o z€sad€ch hospod€renia s majetkom. Z uvedenŠch pr€vnych predpisov mus†
vych€dzať aj mestsk€ časť Bratislava-Petržalka pri prepracovan† VZN mestskej časti
Bratislava-Petržalka o z€sad€ch hospod€renia s vlastnŠm majetkom a majetkom jej zverenŠm
do spr€vy.
Do schv€lenia novely Štat…tu hlavnŽho mesta SR Bratislavy, ako aj z€sad hospod€renia
s majetkom, navrhujeme MZ prijať uznesenie na uzatv€ranie n€jomnŠch zml…v riaditeľmi
miestnych organiz€ci† na pren€jom v dĺžke maxim€lne jednŽho roka, v pr†pade škˆl
a školskŠch zariaden† v trvan† maxim€lne jednŽho školskŽho roka od 1. septembra do 31.
augusta, v zmysle “ 9a ods. 9 p†sm. c) z€kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc† v znen†
neskorš†ch predpisov
ako pr„pad hodn‡ osobitnŠho zreteľa.
Pozn€mka:
Navrhovan• obmedzenia, na z€klade v‚pisu zo z€pisnice rokovania komisie spr€vy
majetku a miestnych podnikov, povoliť pren€jom len do 100 m2, resp. 500 m2 pozemku, je
v školskej praxi nepoužiteľn•, nakoľko telocvičňa m€ 144, resp. 288 m2 a jeden tenisov‚
dvorec m€ 1000m2.

3. Pr„lohy: (2)
3.1 VŠpis zo z€pisnice komisie spr€vy majetku a miestnych podnikov
3.2 VŠpis zo z€pisnice školskej komisie
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Pr†loha č. 1

V‡pis uznesenia
zo zasadnutia komisie sprƒvy miestneho majetku a miestnych podnikov konanŠho
dňa 09. 06. 2010

Pr„tomn„ : Ing. Peter Hrdlička, Ing. Mgr. Michal Radosa, Mariana Sabadošov€, Ing. Martin
Korec
Nepr„tomn‡: Bc. Dimitrij Doktorov
K bodu 9.7.
Postup pri prenƒjmoch majetku mestskej časti Bratislava-Petržalka v sprƒve miestnych
podnikov
Uznesenie :
Komisia žiada do materi€lu doplniť a špecifikovať tieto podmienky pre kompetencie riaditeľa
miestnej organiz€cie :
- zmluvy uzatv€rať maxim€lne na obdobie jednŽho roka ( kalend€rneho alebo školskŽho
) bez možnosti ďalšieho predĺženia
- riaditeľ mˆže rozhodovať maxim€lne o pren€jme do 100 m2 štvorcovŠch nebytovŽho
priestoru u jednŽho žiadateľa a pr†padu
- riaditeľ mˆže rozhodovať o pren€jme max. 500 m2 pozemku
Hlasovanie: za:
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proti:

0

zdržal sa: 0

V Bratislave, 09. 06. 2010
Za spr€vnosť vŠpisu :
Ing. J€n Kubička, v.r.
Ing. Peter Hrdlička, v. r.
predseda komisie

5

Pr†loha č. 2
V‡pis zo zƒpisnice
zo zasadnutia školskej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka z 8. j€na 2010, M‰
Pr„tomn„: Mgr. Drag…ňov€, CSc., doc. RNDr. Luck€ CSc., Mgr. Lukačkov€, Ing. Mikus, Ing.
Petriskov€, MUDr. Plšekov€
Ospravedlnen„ nepr„tomn„: Mgr. Braunov€, Mgr. Dolinay
Prizvan„ pr„tomn„: Mgr. Elena Pol€kov€ - VO ŠKaŠ, Mgr. Anna Sonnekov€ a PaedDr. Juraj
Monsberger z OŠKaŠ
Program:
1. Pedagogicko-organizačnŽ zabezpečenie vŠchovno-vzdel€vacieho procesu v škol€ch
a školskŠch zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka v školskom roku 2010/2011
2. N€vrh postupu pri pren€jmoch majetku mestskej časti v spr€ve miestnych organiz€ci†,
škˆl a školskŠch zariaden†
3. Žiadosť o dlhodobŠ pren€jom nebytovŠch priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre
šachovŠ klub a trŽningovŽ stredisko ml€deže ŠachovŽho klubu Slovan Bratislava
4. Žiadosť o dlhodobŠ pren€jom časti školskŽho are€lu ZŠ Gessayova 2 pre tenisovŠ klub
Občianske združenie TK OLYMP
5. Žiadosť o dlhodobŠ pren€jom časti školskŽho are€lu ZŠ Nobelovo n€m. 6 pre Tenisov…
školu Petržalka
6. Žiadosť o dlhodobŠ pren€jom časti školskŽho are€lu ZŠ ČernyševskŽho 8 pre BaletnŽ
št…dium TerpsichorŽ
7. Žiadosť o dlhodobŠ pren€jom nebytovŠch priestorov v ZŠ Prokofievova pre Klub
modernej gymnastiky Danubia
8. Inform€cia o prijatŠch opatreniach na zvŠšenie efektivity využ†vania školskŠch jed€ln† pri
z€kladnŠch škol€ch a opatreniach z hľadiska energetickŽho, hygienickŽho a kvalitat†vneho
pri pr†prave stravy (uzn. MZ č. 532 zo 7.4.2010)
9. Rˆzne:
- Inform€cia o predloženej žiadosti o dlhodobŠ pren€jom časti školskŽho are€lu ZŠ
ČernyševskŽho 8 pre HokejbalovŠ a florbalovŠ klub HKL-MJM Petržalka,
- InŽ.
K bodu 2 - N€vrh postupu pri pren€jmoch majetku mestskej časti v spr€ve miestnych
organiz€ci†, škˆl a školskŠch zariaden†
Bod uviedla ved…ca oddelenia. NavrhovanŽ uznesenie m€ dať kompetenciu riaditeľom ZŠ
a miestnym podnikom prenaj†mať na maxim€lne jeden kalend€rny rok/ v škol€ch a školskŠch
zariadeniach na maxim€lne jeden školskŠ rok im zverenŠ majetok zriaďovateľom ako pr†pad
hodnŠ osobitnŽho zreteľa, a tŠm sa spr€vať ekonomicky a hospod€rne pri napĺňan† rozpočtu
mestskej časti. Žiadosti o pren€jom na obdobie dlhšie ako jeden rok bud… schvaľovanŽ
v miestnom zastupiteľstve. Komisia odpor…ča MR a MZ schv€liť uveden… kompetenciu
riaditeľom.
Hlasovanie: Pr†tomnŠch: 6, za: 6.
V Bratislave 10.06.2010
Zap†sala: Mgr. Elena Pol€kov€
Mgr. Zuzana Lukačkov€ v.r.
predsedn†čka školskej komisie
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