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1. Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka:

I. k o n š t a t u j e,

že n�jom nebytov�ch priestorov v Z�kladnej škole (ZŠ) Gessayova 2 pre Občianske združenie 
Tenisov� klub OLYMP je pr�padom hodn�m osobitn�ho zreteľa podľa � 9a ods. 9 p�sm. c) z�kona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov z d�vodov, že:

a) pozemok, na ktorom je umiestnen� tenisov� kurt m� v s�časnosti v pren�jme rovnak� 
n�jomca - Tenisov� klub OLYMP (TK OLYMP) od 31. 4 2008 na z�klade n�jomnej 
zmluvy č. 5/2008 na dobu 5 rokov, 

b) športovisk�, p�vodne antukov� ihrisk�, boli pred pren�jmom n�jomcovi TK OLYMP 
v dezol�tnom stave a nebolo v možnostiach školy a zriaďovateľa ho revitalizovať,

c) za dobu pren�jmu TK OLYMP revitalizoval antukov� ihrisk� na 2 tenisov� kurty, 
upravil okolie, spolupracuje so z�kladnou školou (ZŠ) pri zabezpečovan� voľnočasov�ch 
aktiv�t pre žiakov školy, pravidelnou činnosťou a oživen�m školsk�ho are�lu zodpovedn� 
tr�neri zamedzovali vstup nežiaducich os�b a vodenie psov do školsk�ho are�lu,

d) TK OLYMP pre �spory energi� a vody vybudoval na vlastn� n�klady studňu, č�m sa 
zamedzilo použ�vaniu pitnej vody, určenej pre školu so samostatn�m meran�m 
pr�vodom elektrickej energie pre ponorn� čerpadlo,

e) škola a TK Olymp m� v bud�cnosti ďalšie pl�ny na rozvoj spolupr�ce so žiakmi 
a rodičmi det�.

II. s ch v a ľ u j e

pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ Gessayova 2 pre tenisov� klub TK OLYMP o rozlohe 1008 m2

za cenu 0,33 € za 1m2 za rok na dobu od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2020 ako pr�pad hodn� osobitn�ho 
zreteľa podľa � 9a ods. 9 p�sm. c) z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch 
predpisov. Zmluva o n�jme bude s n�jomcom podp�san� do 30 dn� od schv�lenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom pr�pade toto uznesenie strat� platnosť.

. 
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2. D�vodov�  spr�va

Materi�l bol prerokovan� v operat�vnej porade starostu dňa 10.05.2010, v komisii spr�vy 
majetku a miestnych podnikov a v školskej komisii, ktor� s� pr�lohami materi�lu. Pripomienky 
oboch komisi� boli akceptovan�.

Materi�l bol prerokovan� v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 15.06.2010. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 567, ktor�m odpor�ča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka:

1. schv�liť pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ Gessayova 2 pre Občianske združenie TK 
OLYMP v rozsahu 1008 m� na dobu od 1.9.2010 do 31.8.2020,

2. prerokovať zv�šenie ceny n�jmu.

Všeobecn� časť

Dňa 1. j�la 2009 vst�pil do platnosti z�kon č. 258/2009 Z. z., ktor� 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 predovšetk�m o znenie � 9a, ktor� vo svojich 
ustanoveniach podrobne upravuje sp�soby prevodu majetku obc�, a to na z�klade obchodnej s�ťaže, 
dobrovoľnou dražbou, alebo priamym predajom najmenej za cenu vo v�ške všeobecnej hodnoty 
majetku stanovenej podľa osobitn�ho predpisu. 

Tieto a ďalšie ustanovenia vyššie uvedenej novely je mestsk� časť povinn� primerane 
uplatniť aj pri pren�jmoch okrem hnuteľnej veci vo vlastn�ctve obce, ktorej zostatkov� cena je 
nižšia ako 3500 €, n�jmu majetku obce, ktor�ho trvanie s t�m ist�m n�jomcom neprekroč� 10 dn� 
v kalend�rnom mesiaci a v pr�padoch hodn�ch osobitn�ho zreteľa, o ktor�ch obecn� 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 potrebn� n�jomcu vybrať obchodnou verejnou s�ťažou. T�ka sa to predovšetk�m 
pren�jmu voľn�ch priestorov v miestnych organiz�ci�ch, ktor� maj� zveren� majetok do spr�vy. 
V škol�ch a školsk�ch zariadeniach ide o pren�jmy v s�časnosti nevyuž�van�ch voľn�ch priestorov 
v budov�ch šk�l a revitalizovan�ch školsk�ch are�lov v dobe n�jmu, dlhšieho ako jeden školsk� 
rok. 

Kompetenciou prenaj�mať voľn� nevyuž�van� priestory zveren�ho majetku do jedn�ho roka 
bud� po schv�len� v MZ dňa 2. j�na 2010 splnomocnen� riaditelia z�kladn�ch šk�l, ako aj in� 
riaditelia miestnych podnikov a organiz�ci� v zriaďovateľskej p�sobnosti mestskej časti Bratislava-
Petržalka. Riaditeľ školy pri pr�prave nasleduj�ceho školsk�ho bude m�cť prenajať na jeden 
školsk� rok len priestory, ktor� po prehodnoten� skutočnej potreby v školskom roku nepotrebuje pre 
v�chovno-vzdel�vac� proces.

Hlavn� časť

Zverovac�m protokolom mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 16/2003 bola Z�kladnej škole 
Gesssayova 2 zveren� spr�va majetku:
- stavba na pozemku parc. č. 1060, s�pisn� č�slo 1629,
- pozemok parc. č. 1060, zastavan� plocha o v�mere 7365 m2,
- pozemok  parc. č. 1061, zastavan� plocha o v�mere 13265 m2,
- pr�va a z�v�zky.

Ako štatut�rny z�stupca ZŠ Gessayova žiadam o pren�jom časti školsk�ho are�lu pre 
tenisov� klub TK OLYMP o rozlohe 1008 m2 za cenu 0,33 € za 1m2 za rok na dobu od 01. 09. 2010 
do 31. 08. 2020 

ako pr�pad osobitn�ho zreteľa
podľa � 9a ods. 9 p�sm. c) z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov.
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Zdôvodnenie

Uveden� občianske združenie m� na z�klade zmluvy z 31.04.2008 prenajat� plochu, časť 
školsk�ho are�lu o v�mere 1008 m2 na parcele č. 1061 - ihrisk�, športovisk�. Na prenajatom 
pozemku preinvestoval TK Olymp Bratislava 5000 EUR a zriadil tenisov� ihrisk� a revitalizoval 
p�vodn� športovisko, kde prebieha tenisov� pr�prava det� mladšieho a staršieho školsk�ho veku 
v s�lade so spom�nanou zmluvou. Spolupr�ca školy a občianskeho združenia je na vysokej �rovni, 
je pr�nosom pre z�kladn� telesn� v�chovu v škole, ale aj pre z�ujmov� mimoškolsk� činnosť 
a pr�cu s talentami. TK pom�ha škole pri oprav�ch a �držbe školsk�ho are�lu, umožňuje deťom 
školy venovať sa tenisovej pr�prave, podieľa sa na pr�zdninovej činnosti so žiakmi a pl�nuje 
vybudovať aj tretie univerz�lne ihrisko. Do are�lu pl�nuje investovať ďalšie finančn� prostriedky.

Pre minimalizovanie energetick�ch n�rokov na prev�dzku vybudoval TK OLYMP studňu 
a namontoval podružn� elektromer pre ponorn� čerpadlo na polievanie, č�m pokryl v�davky na 
energie pri prev�dzke kurtu zo svojich prostriedkov.

3. Prílohy: (4)

3.1. Žiadosť n�jomcu OZ TK OLYMP (2 strany)
3.2 K�pia katastr�lnej mapy s vyznačen�m časti školsk�ho are�lu ako predmetu n�jmu
3.3 Pr�loha č. 1 k žiadosti o uzatvorenie novej n�jomnej zmluvy (Rozpis pr�c a v�ška invest�ci�...)
3.4 V�pis zo z�pisnice z rokovania komisie pre spr�vu majetku a miestne podniky
3.5 V�pis zo z�pisnice školskej komisie
3.6 Kurty po �prave
3.7 P�vodn� stav antukov�ch ihr�sk
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Pr�loha č. 4

V�pis uznesenia
zo zasadnutia komisie spr�vy miestneho majetku a miestnych podnikov,

konan�ho 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  9.3
N�vrh na dlhodob� pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ Gessayova 2 pre Občianske združenie 
TK OLYMP

Uznesenie:
Komisia po prerokovan� materi�lu konštatuje, že:

- n�vrh uznesenia neobsahuje konštatačn� časť, v ktorej m� byť uveden� zd�vodnenie, prečo 
je potrebn� tento dlhodob� pren�jom považovať za pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa,

- v celom materi�li je potrebn� uv�dzať text ...pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa....tak, ako je 
uveden� v � 9a ods. 9 p�sm. c) z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch 
predpisov, t. j. c) pr�padov hodn�ch osobitn�ho zreteľa , o ktor�ch obecn� zastupiteľstvo 
rozhodne trojp�tinovou v�čšinou pr�tomn�ch poslancov,

- v d�vodovej spr�ve ch�ba �daj o prerokovan� materi�lu v operat�vnej porade starostu a �daj 
o tom, v ktorej odbornej komisii MZ bude materi�l prerokovan�,

- pozn�mka, ktor� je uveden� v n�vrhu uznesenia, m� byť zapracovan� do d�vodovej spr�vy.
- komisia navrhuje predĺžiť dobu n�jmu maxim�lne o p�ť rokov, t.j. do 31.08.2018 
- komisia odpor�ča zv�šiť navrhovan� cenu pren�jmu na minim�lne 0,33 € za m2  a rok

Hlasovanie: za:           4                                        proti:       0                         zdržal sa: 0

V Bratislave,  09. 06.  2010

Za spr�vnosť v�pisu :

Ing. J�n Kubička, v.r.
Ing. Peter Hrdlička, v. r.

predseda komisie



11

Pr�loha č. 5
Z � p i s n i c a

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-organizačn� zabezpečenie v�chovno-vzdel�vacieho procesu v škol�ch a školsk�ch 

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�, šk�l 

a školsk�ch zariaden�
3. Žiadosť o dlhodob� pren�jom nebytov�ch priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre šachov� 

klub a tr�ningov� stredisko ml�deže Šachov�ho klubu Slovan Bratislava
4. Žiadosť o dlhodob� pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ Gessayova 2 pre tenisov� klub 

Občianske združenie TK OLYMP 
5. Žiadosť o dlhodob� pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ Nobelovo n�m. 6 pre Tenisov� školu 

Petržalka 
6. Žiadosť o dlhodob� pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ Černyševsk�ho 8 pre Baletn� št�dium 

Terpsichor�
7. Žiadosť o dlhodob� pren�jom nebytov�ch priestorov v ZŠ Prokofievova pre Klub modernej 

gymnastiky Danubia
8. Inform�cia o prijat�ch opatreniach na zv�šenie efektivity využ�vania školsk�ch jed�ln� pri 

z�kladn�ch škol�ch a opatreniach z hľadiska energetick�ho, hygienick�ho a kvalitat�vneho pri 
pr�prave stravy (uzn. MZ č. 532 zo 7.4.2010)

9. R�zne:
- Inform�cia o predloženej žiadosti o dlhodob� pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ 

Černyševsk�ho 8 pre Hokejbalov� a florbalov� klub HKL-MJM Petržalka,
- In�.

Zasadnutie komisie viedla jej predsedn�čka Mgr. Lukačkov�. 

K bodu 4 - Žiadosť o dlhodob� pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ Gessayova 2 pre tenisov� klub 
Občianske združenie TK OLYMP 
V �vode ved�ca oddelenia uviedla, že n�jomca revitalizuje časť školsk�ho are�lu už od roku 2008 
a postupne preinvestoval cca 5.000,00EUR. Okrem toho je pr�nosom pre realizovanie z�kladnej 
telesnej v�chovy školy a odpor�ča n�jomn� zmluvu podp�sať na 10 rokov. Po diskusii komisia 
odpor�ča dlhodob� pren�jom schv�liť na obdobie 5 rokov za 0,33€ za m2 za rok ako pr�pad hodn� 
osobitn�ho zreteľa s podmienkou zachovania predmetu n�jmu podľa žiadosti a s uplatnen�m 
každoročnej �pravy v�šky n�jomn�ho za m2 na z�klade uplatnenia ročn�ho inflačn�ho indexu za 
predch�dzaj�ci kalend�rny rok. 
Hlasovanie: Pr�tomn�ch: 6, za: 6.

V Bratislave  10.6.2010

Zap�sala: Mgr. Elena Pol�kov� 
Mgr. Zuzana Lukačkov�  v.r.

predsedn�čka školskej komisie 
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