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1. Nƒvrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej s‡ťaže na pren€jom čast„ objektu Fedinova 7, Bratislava:
Podmienky obchodnej verejnej s€ťaže
1. Prenaj†mateľ (ďalej aj „vyhlasovateľ“):
Stredisko služieb škol€m a školskˆm zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01
Bratislava (ďalej len „stredisko“), zast‡pen• Ing. Milanom Lezom – riaditeľom strediska.
2. Predmet a €čel obchodnej verejnej s€ťaže:
Dlhodobˆ pren€jom troch čast„ nehnuteľnosti bˆvalej budovy materskej školy na
Fedinovej ul. 7 v Bratislave za ‡čelom poskytovania vˆchovno-vzdel€vacej a z€ujmovej
činnosti pre deti alebo in‡ soci€lno-opatrovateľsk‡ činnosť pre deti do 6 rokov.
Špecifik•cia predmetu n•jmu:
P1 – samostatnƒ priestor na pren•jom (vyznačenƒ zelene v pr…lohe)
P.1.1 Priestory 1 triedy, šatne a priestorov na osobn‡ hygienu na 1. nadzemnom podlaž„
o ploche 194 m2 (9,3 % z celkovej plochy)
P.1.2 Pozemky školsk•ho are€lu: 1130 m2
P.1.3 Doba n€jmu: 5 rokov od 1.1.2011
P2 – samostatnƒ priestor na pren•jom (vyznačenƒ modro)
P.2.1 Priestory 1 triedy, šatn„ a priestorov na osobn‡ hygienu na 1. nadzemnom podlaž„
o ploche 335,29 m2, t.j. 16% z celkovej plochy
P.2.2 Pozemky školsk•ho are€lu: 930 m2
P.2.3 Doba n€jmu: 10 rokov od 1.1.2011
P3 – samostatnƒ priestor na pren•jom (vyznačenƒ žlto)
P.3.1 Priestory 2 tried na 1. a 2. nadzemnom podlaž„, šatn„ a priestorov na osobn‡ hygienu
o ploche 433,34 m2, t.j. 20,7% z celkovej plochy
P.3.2 Pozemky školsk•ho are€lu: 1362 m2
P.33 Doba n€jmu: 10 rokov od 1.1.2011
3. Term†n vyhlƒsenia a zverejnenia obchodnej verejnej s€ťaže: 29.9.2010
4. Term†n predkladania s€ťažnŠch nƒvrhov: od 30.9.2010 do 27.10.2010 do 12:00 h
5. Term†n otvƒrania obƒlok a vyhodnotenie s€ťažnŠch nƒvrhov: 27.10.21010 o 14:00 h
6. Term†n oznƒmenia vŠsledkov obchodnej verejnej s€ťaže: do 8.11.2010
7. Minimƒlna navrhovanƒ cena nƒjomn‹ho:
Minim€lna vˆška n€jomn•ho za 1m2/rok prenajatej plochy je 8,30 €. V pr„pade využ„vania
spoločnˆch priestorov v budove (jed€leň, vestibul, chodby) dohodnut€ cena bude zvˆšen€
o 20 %. Vˆška n€jomn•ho po dobu vykon€vania rekonštrukčnˆch pr€c n€jomcom bude
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zn„žen€ o 50 % navrhovan•ho n€jomn•ho po dobu najviac 6 mesiacov, t.j. od 1.1.2011 do
30.6.2011.
8. Krit‹riƒ pre posudzovanie s€ťažnŠch nƒvrhov:
Krit•riom pre pos‡denie predloženˆch pon‡k je najvyššia pon‡knut€ cena. V pr„pade
rovnosti cenovej ponuky bud‡ uch€dzači o pren€jom priestorov s rovnakou vˆškou ponuky
op’tovne vyzvan„ na predloženie novej upravenej cenovej ponuky v term„ne do 14 dn„ od
term„nu vyhodnotenia n€vrhov. Zo s‡ťaže bud‡ vyl‡čen• bez ohľadu na vˆšku
pon‡kan•ho n€jmu všetky projektov• z€mery, ktor• nie s‡ v s‡lade s ‡čelom využitia čast„
objektu.
9. Požadovan‹ nƒležitosti s€ťažn‹ho nƒvrhu:
S‡ťažnˆ n€vrh mus„ obsahovať:
Identifikačn• ‡daje ‡častn„ka s‡ťaže:
a) Ak ide o pr€vnick‡ osobu: obchodn• meno, meno a priezvisko štatut€ra, kontaktn•
‡daje, vˆpis z obchodn•ho registra. Ak ide o fyzick‡ osobu – podnikateľa: obchodn•
meno, meno a priezvisko podnikateľa, adresu miesta podnikania, k“piu
živnostensk•ho opr€vnenia.
b) Čestn• prehl€senie, že nie je v konkurze a ani nie je na neho uvalen€ exek‡cia.
c) Čestn• prehl€senie, že nem€ z€v’zky po lehote splatnosti voči št€tu, Daňov•mu ‡radu,
Soci€lnej poisťovni a voči žiadnej zo zdravotnˆch poisťovn„.
d) Vyhl€senie ‡častn„ka s‡ťaže o s‡hlase so spracovan„m osobnˆch ‡dajov v zmysle
z€kona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobnˆch ‡dajov.
e) Z€v’zok n€jomcu: Uhradiť všetky finančn• n€klady potrebn• na opravu a
rekonštrukciu prenaj„manˆch objektov a prisp†sobenie na vlastn• podnikateľsk• ‡čely
bez n€roku na ich odpočet z n€jomn•ho, resp. po skončen„ n€jmu si nebude n€rokovať
n€hradu vˆdavkov vynaloženˆch do predmetu n€jmu.
f) Projektovˆ z€mer na využ„vanie prenajatˆch priestorov podľa ‡čelu využitia čast„
objektu.
10. S€ťažnŠ nƒvrh m†že byť doručenˆ osobne do podateľne Strediska služieb škol€m
a školskˆm zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava, v zalepenej ob€lke
s uveden„m mena, poštovej adresy ‡častn„ka, s označen„m „NEOTV•RAŤ“.
11. S€ťažn‹ podmienky a podklady bude možn‹ z†skať:
a) na internetovej str€nke mestskej časti: www.petrzalka.sk,
b) na internetovej str€nke Strediska služieb škol€m a školskˆm zariadeniam Petržalka.
12. VŠsledky vyhodnotenia s€ťaže bud‡ zverejnen• aj na ‡radnej tabuli Miestneho ‡radu
mestskej časti Bratislava-Petržalka, ako aj na internetovej str€nke www.petrzalka.sk
v lehote do 15 dn„ odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej s‡ťaže.
13. Vyhlasovateľ s€ťaže si vyhradzuje pr€vo odmietnuť všetky predložen• n€vrhy alebo
kedykoľvek do prijatia n€vrhu a podpisu n€jomnej zmluvy zrušiť t‡to obchodn‡ verejn‡
s‡ťaž a to aj bez uvedenia d†vodu odmietnutia. O zrušen„ s‡ťaže bud‡ ‡častn„ci s‡ťaže,
ktor„ podali n€vrhy, p„somne vyrozumen„. Zrušenie s‡ťaže bude uverejnen• na ‡radnej
tabuli Miestneho ‡radu mestskej časti Bratislava-Petržalka, na internetovej str€nke
www.petrzalka.sk.
14. SpŒsob zverejnenia obchodnej verejnej s€ťaže: Internetov€ str€nka mestskej časti
www.petrzalka.sk, ‡radn€ tabuľa Miestneho ‡radu mestskej časti Bratislava-Petržalka,
Petržalsk• noviny, port€l www.reality.sk .
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15. Menovit‹ zloženie komisie:
Za poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zvolen„ na
z€klade hlasovania, celkom p’ť poslancov zastupiteľstva a to menovite: ..............................
Ďalš„ch štyroch členov celkom dev’ťčlennej komisie vymenuje starosta mestskej časti
z radov odbornˆch zamestnancov Miestneho ‡radu mestskej časti Bratislava-Petržalka a
Strediska služieb škol€m a školskˆm zariadeniam Petržalka.
16. Zƒv•zok prenaj†mateľa:
Pred pren€jmom priestorov vymeniť okn€, zrekonštruovať strechu nad hospod€rskou
časťou budovy, zrekonštruovať k‡renie a zabezpečiť pripojenie objektu na plynov‡
kotolňu.
17. Zƒv•zok nƒjomcu:
Uhradiť všetky finančn• n€klady potrebn• na opravu a rekonštrukciu prenaj„manˆch
objektov a ich prisp†sobenie na vlastn• podnikateľsk• ‡čely bez n€roku na ich odpočet
bod 9 p„sm. e) podmienok obchodnej verejnej s‡ťaže. Obnoviť v prenajatˆch priestoroch
maľby a n€tery, podlahov• krytiny PVC, rozv€dzače elektroinštal€cie a svietidiel a doplniť
zariaďovacie teles€.

2. DŒvodovƒ sprƒva
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „MZ“) na svojom
zasadnut„ dňa 3.2.2009 uznesen„m č. 314 schv€lilo alternat„vny n€vrh č. 2 na využitie objektu
bˆvalej materskej školy (ďalej len „MŠ“), t. j. vr€tenie zariadenia do siete šk†l a školskˆch
zariaden„ SR s tˆm, že prev€dzkovateľom bude s‡kromn€ osoba. N€sledne dňa 10. marca
2009 na svojom zasadnut„ uznesen„m č. 341 schv€lilo MZ podmienky verejnej obchodnej
s‡ťaže na vˆber n€jomcu. Dňa 15.4.2009 bolo uskutočnen• otv€ranie ob€lok v r€mci
vyhl€senej obchodnej verejnej s‡ťaže o najvhodnejš„ n€vrh na uzavretie zmluvy o n€jme
nehnuteľnosti na Fedinovej č. 7. Do s‡ťaže sa prihl€sil iba jeden uch€dzač. Po otvoren„
ob€lok komisia konštatovala, že uch€dzač nesplnil všetky podmienky verejnej obchodnej
s‡ťaže a navrhla odmietnuť tento n€vrh.
Ďalš„ materi€l k alternat„vnym možnostiam využitia objektu pol prerokovanˆ v MZ dňa
9.6.2009, prijat• uznesenie č. 389, ktorˆm bolo schv€len• využitie objektu za ‡čelom
zriadenia materskej školy v zriaďovateľskej p†sobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Na z€klade uznesenia prevzalo protokolom č. 3/08/2009 objekt spoč„vaj‡ci v stavbe
a pozemkoch Stredisko služieb škol€m a školskˆm zariadeniam Petržalka (SSŠaŠZP) dňa
24.6.2009.
Dňa 30.6.2009 školsk€ komisia prerokovala inform€ciu o finančnˆch požiadavk€ch na
sfunkčnenie MŠ Fedinova 7. Na rokovanie MZ konan• 27.10.2009 predložilo oddelenie
školstva materi€l k zriadeniu MŠ Fedinova ul. č. 7 a zriadenie Školskej jed€lne pri MŠ
Fedinova ul. č. 7 (ŠJ). K materi€lu bolo prijat• uznesenie č. 454, ktorˆm bolo schv€len•
zaradenie MŠ do siete šk†l SR a zriadenie MŠ Fedinova ul. č. 7 mestskou časťou dňom
1. septembra 2010, zaradenie ŠJ pri MŠ do siete šk†l a jej zriadenie dňom 1. septembra 2010.
N€klady na rekonštrukciu budovy vo vˆške 328 220,- EUR mali byť riešen• v rozpočte MČ
z ‡verovˆch zdrojov.
Na MZ dňa 4.5.2010 predložil riaditeľ SSŠaŠZP spolu s oddelen„m ŠKaŠ n€vrh na
využitie objektu Fedinova 7. Uznesen„m č. 556 bola schv€len€ zmena využitia objektu.
Objekt sa pl€nuje vykurovať novo vybudovanou plynovou kotolňou. Je nutn• opraviť
hav€riu vodovodu v mieste napojenia hydrantu na I. NP, sprev€dzkovať 7 ks
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elektrorozv€dzačov. Priestory je nutn• vymaľovať, obnoviť n€tery a podlahov• krytiny,
doplniť priestory novˆmi svietidlami. Hygienick• priestory je nutn• doplniť umˆvadlami
a z€chodmi. Nutn€ je rekonštrukcia hospod€rskeho pavil“nu, pavil“nu MŠ nad 2. nadzemnˆm
podlaž„m a ostatn• strechy stač„ lok€lne opraviť. Objekt m€ 22 rokov. Pren€jom je možn•
realizovať po jednotlivˆch samostatnˆch celkoch, nakoľko m€ objekt 4 samostatn• vchody.
Odpor‡ča sa vˆmena okien s ohľadom na ‡sporu tepla.
˜čelom využitia bude vˆchovno-vzdel€vacia a z€ujmov€ činnosť alebo soci€lnoopatrovateľsk€ pr€ca s deťmi do 6 rokov.
Podľa uznesenia č. 556/2010 MZ schv€lilo rozdelenie cel•ho objektu na viac
samostatnˆch celkov a ich pren€jom, pričom si mestsk€ časť ponech€ 3 triedy ako alokovan•
pracovisko MŠ Ševčenkova 35. Ide o 1 triedu na 1. nadzemnom podlaž„ a 2 triedy na
2. nadzemnom podlaž„, prisl‡chaj‡ce šatne a priestory na osobn‡ hygienu det„ (fialovo
vyznačen•), v celkovej ploche 750,17 m2 (35,8 % celkovej plochy), priestory školskej jed€lne
a kuchyne (vyznačen• v pr„loh€ch červene) na zriadenie vˆdajne školsk•ho stravovania pre
alokovan• triedy MŠ na 1. nadzemnom podlaž„, 302,46 m2, €trium o rozlohe 145 m2 a
pozemky školsk•ho are€lu v rozlohe 2010 m2 .
Upozorňujeme na skutočnosť, že od z€ujemcu nie je možn• požadovať doklad
o zaraden„ školy či školsk•ho zariadenia do siete šk†l a školskˆch zariaden„ SR, nakoľko
tento doklad mu m†že MŠ SR vydať, až na z€klade preuk€zania vzťahu (n€jomn•ho alebo
vlastn„ckeho) k priestorom.

Žpln‹ znenia uznesen† Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
Uznesenie č. 314
Alternat†vne možnosti využitia objektu na Fedinovej č. 7, Bratislava
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka s ch v a ľ u j e alternat„vny n€vrh
č. 2 na využitie objektu bˆvalej MŠ Fedinova ul. č. 7, t.j. vr€tenie do siete šk†l a školskˆch
zariaden„ SR – prev€dzkovateľ s‡kromn€ osoba
Hlasovanie: pr€tomn•ch 33, za 17, proti 0, zdržali sa 16.
Uznesenie č. 341
Nƒvrh podmienok verejnej obchodnej s€ťaže na vŠber nƒjomcu na využitie objektu
bŠvalej MŠ na Fedinovej č. 7, Bratislava
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje podmienky verejnej
obchodnej s‡ťaže na vˆber n€jomcu na využitie objektu bˆvalej MŠ Fedinova ul. č. 7.
Hlasovanie: pr€tomn•ch 23, za 23, proti 0, zdržal sa 0.
Uznesenie č. 389
Alternat†vne možnosti využitia objektu na Fedinovej č. 7, Bratislava
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka ruš„ uznesenie č. 314 z 3. febru€ra
2009 a s c h v a ľ u j e využitie objektu umiestnen•ho na pozemku p. č. 3420 o vˆmere 2133
m™ a are€lu na Fedinovej ul. č. 7 Bratislava, umiestnen•ho na pozemkoch p. č. 3421 o vˆmere
1936 m™, p. č. 3422 o vˆmere 2232 m™, p. č. 3423 o vˆmere 743 m™, a p. č. 3424 o vˆmere 522
m™, spolu are€l o celkovej vˆmere 5433 m™ za ‡čelom zriadenia materskej školy
v zriaďovateľskej p†sobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Hlasovanie: pr€tomn•ch 29, za 27, proti 0, zdržal sa 2.
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Uznesenie č. 454
Nƒvrh na zriadenie Materskej školy Fedinova ul. č. 7 a zriadenie Školskej jedƒlne pri
Materskej škole Fedonova ul. 7/VŠdajnej školskej jedƒlne pri Materskej škole Fedinova
ul. č. 7.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:
1. Schvaľuje
a) n€vrh na zaradenie Materskej školy Fedinova ul. č. 7 do siete šk†l školskˆch
zariaden„ Slovenskej republiky Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňom
1. septembra 2010 a zriadenie Materskej školy Fedinova ul. č. 7 mestskou časťou
Bratislava-Petržalka dňom 1. septembra 2010,
Hlasovanie: pr€tomn•ch 34, za 34, proti 0, zdržali sa 3.
b) N€vrh na zaradenie Školskej jed€lne pri Materskej škole Fedinova ul. č. 7 do siete
šk†l a školskˆch zariaden„ Slovenskej republiky Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky dňom 1. septembra 2010 a zriadenie Školskej jed€lne pri Materskej škole
Fedinova ul. č. 7 mestskou časťou Bratislava-Petržalka dňom 1.septembra 2010,
Hlasovanie: pr€tomn•ch 34, za 25, proti 1, zdržali sa 8.
c) Vykurovanie budovy Fedinova č. 7 vlastnou plynovou kotolňou.
Hlasovanie: pr€tomn•ch 34, za 33, proti 0, zdržal sa 1.
d) N€klady na rekonštrukciu budovy vo vˆške 328 220 € z ‡verovˆch zdrojov DEXIA
banky a.s. a n€klady na opravy, zariadenie a prev€dzkovanie riešiť v rozpočte
mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010.
Hlasovanie: pr€tomn•ch 34, za 0, proti 0, zdržal sa 0.
2. Uk lad€ prednostovi miestneho ‡radu vypracovať koncepciu racionaliz€cie školskˆch
jed€ln„. Term„n: 31.1.2010
Hlasovanie: pr€tomn•ch 34, za 33, proti 0, zdržal sa 1.
Uznesenie č. 556
Nƒvrh na využitie objektu na Fedinovej ul. č. 7 v Bratislave.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje zmenu využitia
objektu Fedinova 7, Bratislava podľa alternat„vy č. 4, t. j. po realiz€cii schv€lenej
rekonštrukcie objektu (okn€, strechy, elektro a plynofik€cia) rozdeliť celˆ objekt na viac
samostatnˆch celkov a tieto prenajať, pričom si mestsk€ časť ponech€ 3 triedy ako elokovan•
pracovisko MŠ Ševčenkova 35.
Hlasovanie: pr€tomn•ch 27, za 27, proti 0, zdržal sa 0.
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