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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:
I.
a) k o n š t a t u j e, že nájom nebytových priestorov v objekte Fedinova 7, Bratislava pre
Ladislavu Ďurčekovú - KĽÚČIK je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov, že:
a) voľné priestory v budove bývalej materskej školy na Fedinovej 7 sú vhodné pre
opatrovanie detí predškolského - jaselského veku a poskytovania služieb deťom
a rodičom s toto činnosťou spojených,
b) je predpoklad úzkej spolupráce materskej školy s nájomcom pri zvyšovaní kvality
výchovy a vzdelávania,
c) uvoľnia prenajaté priestory 1 triedy v budove existujúcej Materskej školy na Pifflovej
10 pre vznik ďalšej potrebnej triedy materskej školy,
d) prínos z prenájmov týchto priestorov tvorí príjmy zriaďovateľa, nájomca zabezpečuje
starostlivosť o prenajaté priestory v rozsahu 768,65 m2 a priľahlý areál v rozsahu 2 877
m2 a uhrádza platby za energie a služby spojené s prenájmom.
b) s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v časti bývalých detských jaslí a časti materskej školy
objektu Fedinova 7, Bratislava (plochy, označené P2 a P3) pre Ladislavu Ďurčekovú KĽÚČIK v rozsahu 768,65 m2 za cenu 0,83 EUR za m2 za rok na dobu od 1.1.2011 do
30.6.2011 počas prebiehajúcich rekonštrukčných prác a následne priestor P3 na dobu od
1.7.2011 do 30.6.2021 (10 rokov) a priestor P2 od 1.7.2011 do 30.6.2016 (5 rokov) za cenu
8,30 EUR za m2 za rok ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena služieb a energií bude
stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche materskej školy. Povinnosťou
nájomcu je starať sa a zveľaďovať prenajaté priestory a priľahlý areál na vlastné náklady.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť.

II.
a) k o n š t a t u j e, že budúci nájom nebytových priestorov v objekte Fedinova 7, Bratislava
po vytvorení právnickej osoby žiadateľkami o nájom p. Ivanou Polášovou, bytom Madáchva
23, Bratislava a p. Katarínou Uhríkovou, bytom Dulovo nám. 2, Bratislava, je prípadom
hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodov, že:
a) voľné priestory v budove bývalej materskej školy na Fedinovej 7 sú vhodné pre
zriadenie športovo-relaxačno-vzdelávacieho centra pre mamičky s deťmi a budúce
mamičky,
b) je predpoklad úzkej spolupráce materskej školy s nájomcom v oblasti predprípravy deti
pred zaradením sa detí do materskej školy po dovŕšení troch rokov dieťaťa,
c) prínos z prenájmov týchto priestorov tvoria príjmy zriaďovateľa, starostlivosť
o prenajaté priestory v rozsahu 194 m2 a priľahlý areál v rozsahu 765 m2, ako i platby
za energie a služby spojené s prenájmom.
b) s c h v a ľ u j e:
prenájom nebytových priestorov v časti bývalých detských jaslí objektu Fedinova 7,
Bratislava pre Ivanu Polášovú a Katarínu Uhríkovú v rozsahu 194 m2 za cenu 0,83 EUR za
m2 za rok na dobu od 1.1.2011 do 30.6.2011 počas prebiehajúcich rekonštrukčných prác
a 8,30 EUR za m2 za rok na dobu od 1.7.2011 do 30.6.2016 (5 rokov) ako prípad hodný
osobitného zreteľa za podmienok, že menované pred uzatvorením zmluvy o nájme vytvoria
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právnický subjekt. Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy
k celkovej ploche materskej školy. Povinnosťou nájomcu je starať sa a zveľaďovať prenajaté
priestory a priľahlý areál na vlastné náklady. Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do
60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade toto uznesenie
stratí platnosť.

3

Dôvodové správy
Úvod
Uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 556 zo dňa
4.5.2010 bolo k 30.6.2011 schválené zrušenie prenájmu nájomcovi:
1. Ľadislavu Ďurčekovú – KĽÚČK na MŠ Pifflova 10, Bratislava,
2. Korálky, spol.s.r.o. na MŠ Bzovícka 6, Bratislava
3. Dobrava – baletné štúdio na MŠ Lietavská 1, Bratislava.
V zmysle predmetného uznesenia bolo schválené vyššie uvedeným nájomcom ponúknuť
do prenájmu priestory v objekte Fedinova 7, Bratislava.
Listom č. 903/2010 a 904/2010 zo dňa 7.10.2010 bolo nájomcom pod bodom č. 1 a 2
oznámené, že súčasné prenájmy budú k termínu 30.6.2011 ukončené a boli im ponúknuté
priestory v objekte Fedinova 7, Bratislava.
Nájomca uvedený pod bodom 3. ukončil z rodinných dôvodov prenájom na MŠ Lietavská
už 15.7.2010, takže ponuka priestorov v objekte na Fedinovej 7, Bratislava bola v tomto
prípade bezpredmetná.
Nájomca Ľadislava Ďurčeková prejavila záujem o prenájom priestorov na Fedinovej 7
označených znakom P3 ale aj priestorov označených znakom P2.
Nájomca Korálky, s.r.o., neprejavili záujem o ponúkané priestory v objekte Fedinova 7,
Bratislava.
O ostávajúci prenájom priestorov na Fedinovej 7, označený znakom P1, prejavili záujem
p. Ivana Polášová a Katarína Uhríková za účelom zriadenia športovo-relaxačno-vzdelávacieho
centra pre mamičky s deťmi a budúce mamičky.
Zverovacím protokolom mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3/08/2009 bol objekt
Fedinova 7, Bratislava zverený do správy majetku Strediska služieb školám a školským
zariadeniam Petržalka: stavba na pozemku parc. č. 3420, súpisné číslo 1129, pozemok parc. č.
3420, zastavaná plocha o výmere 2 133 m2, pozemok parc. č. 3421, zastavaná plocha
o výmere 1 936 m2 pozemok parc. č. 3422, zastavaná plocha o výmere 2 232 m2, pozemok
parc. č. 3423, zastavaná plocha o výmere 743 m2, pozemok parc. č. 3424, zastavaná plocha
o výmere 522 m2 a práva a záväzky .
I. Dôvodová správa
Ako štatutárny zástupca Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka Vás
žiadam o schválenie prenájmu nebytových priestorov v časti bývalých detských jaslí a časti
materskej školy objektu Fedinova 7, Bratislava (plochy, označené P2 a P3) pre Ladislavu
Ďurčekovú - KĽÚČIK v rozsahu 768,65 m2 za cenu 0,83 EUR za m2 za rok na dobu od
1.1.2011 do 30.6.2011 počas prebiehajúcich rekonštrukčných prác a následne priestor P3 na
dobu od 1.7.2011 do 30.6.2021 (10 rokov) a priestor P2 od 1.7.2011 do 30.6.2016 (5 rokov)
za cenu 8,30 EUR za m2 za rok
ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche
materskej školy. Povinnosťou nájomcu bude starať sa a zveľaďovať prenajaté priestory
a priľahlý areál na vlastné náklady.
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Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Predmetné miestnosti nájmu slúžili v minulosti ako priestory pre detské jasle a od roku
1991 ako priestory materskej školy. Záujemca o prenájom nebytových priestorov mal
v prenájme dve triedy na MŠ Pifflova, Bratislava a v súčasnosti má prenájom jednej triedy
nakoľko z dôvodu potreby priestorov pre MŠ Pifflova bol prenájom v roku 2009 znížený.
Nájomca mal priestory na MŠ Pifflova prenajaté od roku 1994, svoje pohľadávky si vždy
riadne plnil a ani v súčasnosti nemá žiadne pohľadávky. Uznesením miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 556 zo dňa 4.5.2010 bolo schválené zrušenie prenájmu
pre Ľadislavu Ďurčekovú – KĽÚČK na MŠ Pifflova 10, Bratislava k termínu 30.6.2011,
s tým, že jej bude ponúknutý prenájom priestorov v objekte na Fedinovej 7, Bratislava.
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka ako i Materská škola
Ševčenkova ul. 35 predpokladá spoluprácu s Ladislavou Ďurčekovou – KĽÚČIK v oblasti
výchovno-vzdelávacej činnosti detí predškolského veku.
Prínosom pre mestskú časť Bratislava-Petržalka je vytvorenie podmienok pre starostlivosť
o deti mladšie ako 3 roky ako i zriadenie pohotovostnej opatrovateľskej služby.
Podľa čl. III ods. 2 metodického usmernenia pre prenajímanie nebytových priestorov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka je stanovená cena nájmu za m2 v sume 8,30 EUR za rok.
Oddelenie školstva, kultúry a športu navrhuje dĺžku prenájmu nebytových priestorov
v budove Fedinova 7 najdlhšie na dobu 10 rokov, na priestor P2 na 5 rokov, pre prípad
budúcej potreby uvedených priestorov pre výchovno-vzdelávaciu činnosť materskej školy.
II. Dôvodová správa
Ako štatutárny zástupca Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Vás žiadam o schválenie prenájmu nebytových priestorov v časti bývalých detských jaslí
objektu Fedinova 7, Bratislava pre Ivanu Polášovú a Katarínu Uhríkovú v rozsahu 194 m2 za
cenu 0,83 EUR za m2 za rok na dobu od 1.1.2011 do 30.6.2011 počas prebiehajúcich
rekonštrukčných prác a 8,30 EUR za m2 za rok na dobu od 1.7.2011 do 30.6.2016 (5 rokov)
ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov za podmienok, že menované pred uzatvorením zmluvy o nájme vytvoria právnický
subjekt. Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche
materskej školy. Povinnosťou nájomcu bude starať sa a zveľaďovať prenajaté priestory
a priľahlý areál na vlastné náklady.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Predmetné miestnosti nájmu slúžili v minulosti ako priestory materskej školy.
Záujemca sa už v minulosti uchádzal o prenájom priestorov, nebolo im však vyhovené
nakoľko Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka v tej dobe nedisponovalo
voľnými priestormi.
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka ako i materská škola na
Ševčenkovej ul. 35 predpokladá spoluprácu s novovytvoreným športovo-relaxačnovzdelávacím centrom pre mamičky s deťmi a budúce mamičky v oblasti predprípravy detí
pred zaradením sa do kolektívu materskej školy po dovŕšení troch rokov dieťaťa, pozri
podnikateľský zámer v prílohe.
Prínosom pre mestskú časť Bratislava-Petržalka je vytvorenie podmienok pre športovorelaxačno-vzdelávaciu činnosť pre mamičky s deťmi a budúce mamičky s ohľadom na to, že
v mestskej časti Petržalka takáto činnosť absentuje.
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Podľa čl. III ods. 2 metodického usmernenia pre prenajímanie nebytových priestorov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka je stanovená cena nájmu za m2 v sume 8,30 EUR za rok.
Oddelenie školstva, kultúry a športu navrhuje dĺžku prenájmu nebytových priestorov v
školách najdlhšie na dobu 5 rokov pre prípad budúcej potreby uvedených priestorov pre
výchovno-vzdelávaciu činnosť materskej školy.

3. Prílohy: (7)
3.1. Žiadosť nájomcu Ladislava Ďurčeková - KĽÚČIK
3.2 Žiadosť uchádzačiek o nájom
3.3 Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov žiadateliek Ivany Polášovej a Kataríny Uhrínovej
3.4 Podnikateľský zámer žiadateliek Ivany Polášovej a Kataríny Uhrínovej, PRE
MAMINY.sk
3.5 Pôdorys prenajatých priestorov na 1. nadzemnom podlaží
3.6 Pôdorys prenajatých priestorov na 2. nadzemnom podlaží
3.7 Súpis miestnosti prenájmu označené znakom P1 (vyznačené zelenou), P2 (vyznačené
modrou) a P3 (vyznačené žltou)
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