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N�vrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

k o n š t a t u j e,

že činnosť Občianskeho združenia Klub modernej gymnastiky Danubia akt�vne a s veľmi 
pozit�vnymi v�sledkami reprezentuje mestsk� časť Bratislava-Petržalka. Ide o činnosť pre 
telesn� a duševn� rozvoj det� a ml�deže, ktor� je d�ležit�m prvkom vo v�chove a socializ�cii 
det� a ml�deže, čo je v zmysle � 9a ods. 9 p�sm. c) z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc� 
v znen� neskorš�ch predpisov potrebn� posudzovať ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa,

z toho d�vodu

s c h v a ľ u j e

pren�jom nebytov�ch priestorov v objekte b�valej MŠ na Vavilovovej ul. č. 18 o celkovej 
v�mere 206,55 m2 na dobu neurčit� s v�povednou lehotou tri mesiace pre n�jomcu Klub 
modernej gymnastiky Danubia, Topoľčianska ul. č. 33, Bratislava ako pr�pad hodn� 
osobitn�ho zreteľa v zmysle � 9a ods. 9 p�sm. c) z�kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc� 
v znen� neskorš�ch predpisov. Cena n�jmu je 4,15 €/m2/rok, čo predstavuje ročn� pr�jem 
vo v�ške 857,18 €,

u k l a d �

riaditeľke Strediska soci�lnych služieb Petržalka

vypracovať projekt rozš�renia soci�lnych služieb v zariaden� na Vavilovovej ul. č. 18.

Term�n: do 30. 8. 2010
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Dôvodová správa

B�val� Matersk� škola na Vavilovovej ul. č. 18 bola vyraden� zo siete matersk�ch šk�l 
a v�dajn� stravy na z�klade uznesenia č. 171 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka zo dňa 26. 10. 2004. 

Rozhodnutiami Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. CD-2005-2164/4063-1:098/MŠ 
zo dňa 8. 3. 2005 (MŠ Vavilovova 18) a č. CD- 2005-2164/601-4:098/ŠJ zo dňa 8. 3. 2005 
(v�dajňa jed�l pri MŠ Vavilovova 18) boli tieto objekty vyraden� zo siete šk�l a školsk�ch 
zariaden�. N�sledne protokolom č. 2/2005 zo dňa 4. 11. 2005 bol tento objekt odňat� zo 
spr�vy Strediska služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka a bol zveren� do spr�vy 
Stredisku soci�lnych služieb Petržalka protokolom č. 3/2005 zo dňa 9. 11. 2005 s �činnosťou 
od 1. 12. 2005. 

Klub modernej gymnastiky Danubia m� uzatvoren� n�jomn� zmluvu zo dňa 30. 11. 2005 so 
Strediskom soci�lnych služieb Petržalka zast�pen�m PhDr. Kvetoslavou Beňovou, 
riaditeľkou, na obdobie od 1. 12. 2005 do 31. 7. 2010.

Predmetom n�jmu je nebytov� priestor o celkovej v�mere 206,55 m2 v objekte b�valej 
materskej školy na Vavilovovej 18, Bratislava-Petržalka so s�pisn�m č�slom 1221, na parc.č. 
4481, katastr�lne �zemie Petržalka. Ročn� n�jomn� predstavuje 857,18 € t.j. 4,15 €/m2 
a ročn� z�lohov� predpis za energie 3 148,37 €.

Klub modernej gymnastiky Danubia Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava sa obr�til na 
Stredisko soci�lnych služieb so žiadosťou o predĺženie n�jomnej zmluvy od 1. 8. 2010 do 
31. 7. 2015 na obdobie 5 rokov.

Žiadateľ v s�lade s doterajšou zmluvou o n�jme dodržiava všetky zmluvn� podmienky, 
spolupracuje so Strediskom soci�lnych služieb. Neved� sa voči nemu žiadne pohľad�vky. 
Stredisko soci�lnych služieb odpor�ča vyhovieť žiadosti o predĺženie n�jomnej zmluvy.

Žiadateľ sa vo svojej činnosti venuje pohybov�m aktivit�m pre deti, ml�dež a obyvateľov 
mestskej časti Petržalka na b�ze všeobecnej gymnastiky, modernej gymnastiky, tanečn�m 
a relaxačn�m aktivit�m. Ako dobrovoľn� občianske združenie pre rozvoj zdrav�ho životn�ho 
št�lu det� dosahuje v tejto činnosti �spechy.

N�vrh na predĺženie n�jomnej zmluvy považujeme za pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa
v s�lade so z�konom č.138/1991 Zb. � 9a odsek 9 p�smeno c)  a to z d�vodu, že činnosť 
Občianskeho združenia Klub modernej gymnastiky Danubia akt�vne a s veľmi pozit�vnymi 
v�sledkami reprezentuje MČ Petržalka. Je to činnosť pre telesn� a duševn� rozvoj det� 
a ml�deže, čo je d�ležit�m prvkom vo v�chove a socializ�cii det� a ml�deže.

Materi�l bol prerokovan� v operat�vnej porade starostu dňa 21. 6. 2010. Ďalej bol 
prerokovan� v komisii spr�vy majetku a miestnych podnikov a vo finančnej komisii, 
stanoviska s� priložen�.
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Zoznam
prenajat�ch nebytov�ch priestorov v objekte na Vavilovovej 18, Bratislava

n�jomca Klub modernej gymnastiky DANUBIA

Časť MŠ – I. nadzemn� podlažie

Č. miest. N�zov m2

83 Vstupn� hala 27,97
84 Šatňa 12,51
85 Ved�ca 14,29
86 Umyv�rka 14,51
87 Herňa 74,46
88 Sp�lňa 40,96
89 Pr�pravňa 13,00
90 Sklad 5,25
91 Sklad 3,60    

Spolu: 206,55 m2

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 7
Žiadosť o predĺženie n�jmu nebytov�ch priestorov pre žiadateľa Klub modernej 
gymnastiky Danubia, Vavilovova 18, Bratislava

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

- 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�,

- materi�l neobsahuje �daje o veľkosti jednotliv�ch miestnost�, ktor� maj� byť 
predmetom n�jmu,

- materi�l neobsahuje presn� určenie doby n�jmu, t. j. od 01. 08. 2010 do 31. 07. 2015.
- požaduje do materi�lu doplniť cenu za pren�jom platen� za predch�dzaj�ce obdobie 

podľa teraz platnej zmluvy

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



5

V Bratislave,  09. 06.  2010

Za spr�vnosť v�pisu :

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

predseda komisie

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 17. 5. 2010

Pr�tomn�: Mgr. Belohorec, Ing. Han�k, Ing. Vermeš, MUDr. Janota PhD.,CSc, Ing. Kocka, Mgr. 
Bakerov�-Drag�ňov�

Nepr�tomn�: Ing. Weissensteiner, Ing. Plšek

K bodu 4/ Žiadosť o predĺženie n�jmu nebytov�ch priestorov pre Klub modernej 
gymnastiky Danubia.
Materi�l uviedol predseda komisie. Po kr�tkej diskusii finančn� komisia hlasovala 
k predložen�mu n�vrhu :

Finančn� komisia odpor�ča schv�liť predĺženie n�jmu.

Hlasovanie:
Pr�tomn� : 6
Za           : 6

Za spr�vnosť v�pisu: A. Jur�kov�, odd. NM, ref. SMM
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Stredisko soci�lnych služieb Petržalka
Mlynarovičova 23, 851 03  Bratislava

______________________________________________________

V�žen� p�n
Ing. J�n Kubička                                                                    
ved�ci odd.nakladania s majetkom
MČ Petržalka

Naša značka                                 V Bratislave
80/2010/ Bo 11. 5. 2010

Vec : Žiadosť o predĺženie n�jomnej zmluvy

Stredisko soci�lnych služieb Petržalka predklad� n�vrh na predĺženie  zmluvy 
o n�jme nebytov�ch priestorov medzi Strediskom soci�lnych služieb a občianskym  
združen�m Danubia, Klub modernej gymnastiky na prerokovanie v komisii pre spr�vu 
s nakladan�m majetku.

Danubia je n�jomcom nebytov�ch priestorov podľa n�jomnej zmluvy zo dňa 
30.11.2005.

Potvrdzujeme, že n�jomca si svoje povinnosti pln� v s�lade s doterajšou zmluvou 
a neved� sa voči nemu žiadne pohľad�vky.

V pr�pade ak�chkoľvek požiadaviek zo strany prenaj�mateľa,  OZ Danubia ochotne 
spolupracuje.

Doporučujeme predĺženie n�jomnej zmluvy do 31.7.2015.

PhDr. Kvetoslava Beňov�
riaditeľka

Pr�lohy :
1. S�časn� n�jomn� zmluva
2. S�bor KMG: Žiadosť o predĺženie n�jmu, 

Potvrdenie IČO
Osvedčenie DIČ
Menovanie štatut�ra
Stanovy Klubu modernej gymnastiky Danubia

3. N�vrh na predĺženie n�jomnej zmluvy Danubia

Vybavuje: Mgr. Helena Boskovičov�
Oddelenie evidencie majetku
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Miestny �rad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Kutl�kova 17, 852 12  Bratislava
oddelenie soci�lnych vec�

Vec
Využitie objektu Strediska soci�lnych služieb na Vavilovovej 18

Objekt b�valej materskej šk�lky na Vavilovovej 18 Mestskej časti Bratislava-Petržalka zveril 
Magistr�t hlavn�ho mesta SR  Bratislava za �čelom zabezpečenia činnosti s�visiacej 
s prev�dzkou Strediska soci�lnych služieb Petržalka. Objekt bol zveren� aj s ťarchou viď. 
protokol č. 3/2005.

Stredisko soci�lnych služieb Petržalka na Vavilovovej č.18 vykon�va svoju činnosť v 
prev�dzkach:
- Zariadenie opatrovateľskej služby ................20 l�žok
- Domov pre rodičov a deti..............................20 l�žok
- Opatrovateľsk� služba
- Spr�va

V roku 2009 boli l�žka v  Zariaden� soci�lnych služieb využit� na 88,16% a l�žka v Domove 
pre rodičov a deti boli využit� na 98%.

V s�časnosti Stredisko soci�lnych služieb prenaj�ma nebytov� priestory:
S�kromnej materskej škole Venus Jahanpour a Klubu modernej gymnastiky Danubia.

S�kromn� matersk� škola Venus Jahanpour m� prenajat� priestor o rozlohe 982,07 m�,
na dobu 1.6.2008 – 30.6.2038,
cena n�jmu na rok 8,30 €/ m�.......spolu: 8 151,18 €.

Klub modernej  gymnastiky m� prenajat� priestor o rozlohe 206,55 m�,
na dobu 30.11.2005 - 31.7.2010,
za cenu n�jmu za rok 4,15 €/ m�.......spolu: 857,18 €.

Mestsk� časť Bratislava-Petržalka sa mus� pripraviť materi�lne ako aj person�lne na 
zabezpečenie z�kona č. 448/2008 Z. z. o soci�lnych služb�ch. Dan� z�kon  uklad� obciam sa 
pripraviť v zmysle čl. I � 8 ods. 4 do 1. janu�ra  2013 na zabezpečenie soci�lnej služby, t. j.
kr�zov� intervencia občana do 60 dn� od dňa doručenia rozhodnutia  o odk�zanosti na soci�lnu 
službu.

V s�časnosti   m� mestsk� časť  k dispoz�cii 50 l�žok  v zariaden� opatrovateľskej služby. 
Sk�senosti z každodennej praxe, ako aj štrukt�ra obyvateľstva t.j. starnutie popul�cie, n�m 
naznačuj�, že rozš�renie kapacity v zariaden� opatrovateľskej služby by bolo pre našu mestsk� 
časť pr�nosom. Narast� n�m počet klientov, ktor�ch mus�me umiestniť po ukončen� 
hospitaliz�cie do n�šho zariadenia na preklenutie obdobia, pokiaľ bud� umiestnen� natrvalo 
do zariadenia pre seniorov alebo do DSS. Jedn� sa o klientov, ktor� nemaj� bl�zkych 
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pr�buzn�ch, alebo maj� dlhodobo v�žne narušen� rodinn� vzťahy  a ocitli sa v situ�cii, že sa 
nem�žu vr�tiť sp�ť do svojej dom�cnosti, alebo sp�sobu života, t.j. je potrebn� celodenn� 
opatrovateľsk� starostlivosť. 
Obec v zmysle z�kona 448/2008 Z. z. � 54 ods.3 je povinn� v r�mci svojej p�sobnosti 
poskytn�ť odľahčovaciu službu. Odľahčovacia služba je soci�lna služba poskytovan� osobe, 
ktor� opatruje osobu s ťažk�m zdravotn�m postihnut�m. Cieľom odľahčovacej služby je 
umožniť osobe, ktor� opatruje, nevyhnutn� odpočinok na �čel udržania jej fyzick�ho zdravia 
a duševn�ho zdravia a prevencie jeho zhoršenia. T�to služba sa poskytuje na cel� dni, najviac 
30 dn� v kalend�rnom roku. V mestskej časti Bratislava-Petržalka  je cca 398 poberateľov 
peňažn�ho pr�spevku na opatrovanie. Z�ujem o odľahčovaciu službu je zrejm�,  avšak zatiaľ 
nebol prostredn�ctvom Strediska soci�lnych služieb poskytnut�, nakoľko nemali voľn� l�žka.

V pr�pade z�skania priestorov, by Stredisko soci�lnych služieb mohlo zv�šiť kapacitu l�žok 
v zariaden� opatrovateľskej služby, ako aj vytvorenia priestoru na denn� pobyt pre seniorov, 
tzv. denn� stacion�r. Denn� pobyt pre seniorov v našej mestskej časti absentuje �plne, avšak 
opakovane sa na n�s obracaj� občania, ktor� sa staraj� o svojich rodičov a pritom chodia aj do 
zamestnania, že by o tento typ soci�lnej  služby mali z�ujem.

Z vyššie uveden�ch d�vodov navrhujeme zv�žiť predĺženie n�jmu nebytov�ch priestorov 
v danom objekte.

Spracovala: Mg. Daniela G�likov�


