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I. N�vrh uznesenia

Miestna rada mestskej časti Bratislava Petržalka:
1) K o n š t a t u j e, že pren�jom nebytov�ch priestorov v Z�kladnej škole Dudova 2, Bratislava pre 

M�riu Jenisov�, na prev�dzku školy nechtov�ho dizajnu, 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) Nebytov� priestor bol pred pren�jmom neupraven� a nevyuž�val sa na p�vodn� �čel - šatňu. 
N�jomca si bol vedom� tohto stavu a cel� priestor zrekonštruoval. Prenajat� priestory využ�va 
na kurzy nechtov�ho dizajnu 14 dn� v mesiaci.

b) Mestsk� časť Bratislava – Petržalka ako pr�slušn� stavebn� �rad dňa 13.10.2009 rozhodla 
o povolen� už�vať nebytov� priestor šatne na �čely školy nechtov�ho dizajnu.

c) Okresn� riaditeľstvo Hasičsk�ho a z�chrann�ho zboru v Bratislave  pos�dilo v s�lade s 
� 28 z�kona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znen� neskorš�ch predpisov, � 40 a � 
40b vyhl�šky Ministerstva vn�tra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z. projektov� 
dokument�ciu stavby ,,Zmena �čelu využitia šatne na školu nechtov�ho dizajnu, Dudova ul. č.2, 
Bratislava“ a k riešeniu zmeny nem� pripomienky z požiarneho hľadiska.

d) Pr�jem z pren�jmov t�chto priestorov je pr�jmom zriaďovateľa a pr�jmy za energie a služby s� 
s�časťou �hrad za m�di�  ZŠ.

1) O d p o r � č a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť
pren�jom nebytov�ch priestorov v ZŠ Dudova 2 pre M�riu Jenisov� na prev�dzku školy
nechtov�ho dizajnu, v rozsahu 35 m2 za cenu 30 € za m2 / rok, t.j. 1 050,- € ročne, zv�šen� 
o 20 % za už�vanie spoločn�ch priestorov, t.j. 1 260 € za rok, na dobu od 01.05.2011 do 30.4.2016,
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, vr�tane dane z pr�jmov za pren�jom nebytov�ch priestorov, 
v zmysle � 13 ods. 1 p�sm. a) a b) z�kona   č. 548/2010 Z. z., ktor�m sa men� a dopĺňa z�kon č. 
595/2003 Z. z. o dani z pr�jmov v znen� neskorš�ch predpisov a ktor�m sa menia a dopĺňaj� 
niektor� z�kony.
Cena služieb a energi� bude stanoven� pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. Zmluva 
o n�jme bude s n�jomcom podp�san� do 30 dn� po schv�len� uznesenia v Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom pr�pade toto uznesenie strat� platnosť.
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II. D�vodov�  spr�va   
Protokolom mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2003 bola ZŠ Dudova 2, Bratislava (ZŠ) 

zveren� spr�va majetku: stavba na pozemku parc. č. 956, s�pisn� č�slo 1640, pozemok parc. č. 957/1, 
zastavan� plocha o v�mere 22. 512 m2, pozemok  parc. č. 957/2, zastavan� plocha   o v�mere 13. 051 
m2 a pr�va a z�v�zky.

N�vrh na n�jom nebytov�ch priestorov v ZŠ pre M�riu Jenisov� na prev�dzku školy 
nechtov�ho dizajnu (škola), sa predklad� na prerokovanie v s�lade s metodick�m usmernen�m pre obce 
pri nakladan� s majetkom vo vlastn�ctve obc� podľa  z�kona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obc� 
v znen� �činnom k 01.07.2009 a z d�vodov, že pani M�ria Jenisov� predložila žiadosť na podp�sanie 
novej zmluvy.  

Kurzy v organizovan� v škole nechtov�ho dizajnu sa realizuj� na z�klade akredit�cie 
Ministerstva školstva vedy v�skumu a športu SR č. 2375/2007/19/1 vydan� dňa 04. 04. 2007 

Riaditeľka ZŠ požiadala o schv�lenie pren�jmu nebytov�ch priestorov v trakte B3 ZŠ
s celkovou plochou 35 m2 v suter�ne v sume 30 €/m2 za rok zv�šen� o 20% za už�vanie spoločn�ch 
priestorov  t. j. 1 260 €,  vr�tane dane z pr�jmov za pren�jom nebytov�ch priestorov, v zmysle � 13 ods. 
1 p�sm. a) a b) z�kona  č. 548/2010 Z. z., ktor�m sa men� a dopĺňa z�kon č. 595/2003 Z. z. o dani 
z pr�jmov v znen� neskorš�ch predpisov a ktor�m sa menia a dopĺňaj� niektor� z�kony, pre M�riu 
Jenisov� 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.

Zd�vodnenie pr�padu hodn�ho osobitn�ho zreteľa:
N�jomca, samostatne z�robkovo činn� osoba, M�ria Jenisov� si riadne pln� všetky povinnosti 

dohodnut� v s�časne platnej zmluve o pren�jme. Nebytov� priestor bol pred pren�jmom neupraven� 
a nevyuž�val sa na p�vodn� �čel - šatňu. N�jomca si bol vedom� tohto stavu a cel� priestor na vlastn� 
n�klady zrekonštruoval. Do priestoru bola zaveden� tepl� a studen� �žitkov� voda, vymenen� cel� 
elektroinštal�cia, stropn� osvetlenie, vymaľovan� steny um�vateľnou farbou a položen� nov� 
podlahov� krytina. Dvere do priestoru boli vymenen� za protipožiarne bezpečnostn� dvere. Miestnosť 
spĺňa všetky bezpečnostn�, protipožiarne aj hygienick� parametre pre v�kon činnosti školy. N�klady 
spojen� s rekonštrukciou boli vo v�ške 1 000 €. 

Priestor a prev�dzka školy svojou aktivitou nenar�ša v�chovno-vzdel�vac� proces v ZŠ. Škola 
je umiestnen� v suter�ne ZŠ, je prvou miestnosťou pri zadnom vchode do budovy ZŠ zo strany 
telocvične (viď pr�loha 2, n�kres prenajat�ho priestoru) a využ�va sa 14 dn� v mesiaci. �častn�ci kurzov 
neprich�dzaj� do kontaktu so žiakmi ZŠ. 

Po skončen� prev�dzky školy, n�jomca zanech� zrekonštruovan� priestor pre potreby ZŠ buď 
ako učebňu, laborat�rium, dielňu, resp. na poobedňajšie aktivity žiakov ZŠ. 

V s�časnosti škola vykon�va akreditovan� rekvalifikačn� kurzy pre ženy z mestskej časti 
Bratislava-Petržalka staršie ako 18 rokov, matky na matersk�ch dovolenk�ch, pre  nezamestnan� ženy 
a študentky. Školu doposiaľ �spešne absolvovalo viac ako 80 absolventiek. Po absolvovan� kurzov 
v škole mali a maj� v�čšiu šancu uplatniť sa na trhu pr�ce, z�skať nov� zamestnanie alebo samostatne 
podnikať.

Financovanie prenaj�man�ch priestorov zo strany n�jomcu bolo doposiaľ bezprobl�mov�, načas 
a vždy si plnil svoje z�v�zky a povinnosti. Pr�jmy z pren�jmu t�chto priestorov bud� pr�jmom 
zriaďovateľa a pr�jmy za energie pom�žu ZŠ v zn�žen� n�kladov na energie. Podľa čl�nku III 
Metodick�ho usmernenia k prenaj�maniu nebytov�ch priestorov v škol�ch a školsk�ch zariadeniach 
mestskej časti Bratislava-Petržalka je minim�lna cena za pren�jom nebytov�ch priestorov v škol�ch 
a školsk�ch zariadeniach stanoven� na sumu 8,30 €/m�/rok. S n�jomcom bola dohodnut� cena                      
30 €/m�/rok.

Materi�l bol prerokovan� v školskej komisii, v komisii spr�vy majetku a miestnych podnikov 
a vo finančnej komisii. Stanovisk� komisi� s� s�časťou resp. pr�lohou materi�lu.
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Stanovisko školskej komisie k pren�jmu nebytov�ho priestoru v ZŠ Dudova 2, Bratislava, pre 
M�riu Jenisov� pre prev�dzku školy nechtov�ho dizajnu 

Pr�tomn�: 
Mgr. Lukačkov�, Ing. Čern�k, Mgr. Ing. Radosa,  PhDr. František Šebej, CSc.

Školsk� komisia odpor�ča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť 
pren�jom nebytov�ch priestorov v ZŠ Dudova 2, Bratislava pre prev�dzku školy nechtov�ho dizajnu 
pre M�riu Jenisov� na dobu od 1. 05. 2011 do 30.4. 2016 za cenu 1260 € ročne.

Hlasovanie:
Pr�tomn� :  4                       Za: 4               Proti:   0                     Zdržali sa:0

Mgr. Zuzana Lukačkov�, v .r. 
predsedn�čka školskej komisie

za spr�vnosť
Mgr. Veronika Redechov�
tajomn�čka komisie

V Bratislave 11.04. 2011 
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III. Pr�lohy: 
1. Žiadosť n�jomcu
2. Stanovisko riaditeľky školy k pren�jmu
2. N�kres prenajat�ho priestoru 
3. Akredit�cia MŠVVaŠ SR  č. 2375/2007/19/1 z 04. 04. 2007
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3.3 Nákres
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