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I. Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka:
1. k o n š t a t u j e,
že nájom nebytových priestorov v MŠ Bzovícka 6, Bratislava, pre Občianske združenie
Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka 6, Bratislava je, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prípadom hodným osobitného
zreteľa.
2. s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre Občianske združenie
Rodičovské združenie pri Materskej škole Bzovícka 6, Bratislava na dobu od 1.6.2011 do
31.5.2016 v celkovej rozlohe 103, 04 m2 za sumu 8,30 €/m2/ročne, t. j spolu 855,23 € za rok.
Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche MŠ.
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II. Dôvodová správa
Zverovacím protokolom mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 18/08/2003 bol objekt
Materskej školy Bzovícka 6, Bratislava zverený do správy Strediska služieb školám a školským
zariadeniam Petržalka (SSŠaŠZP): stavba na pozemku parc. č. 2703, súpisné číslo 3238,
zastavaná plocha o výmere 2 703 m2, pozemok parcela č. 2703, zastavaná plocha 1 730 m2
a práva a záväzky.
Materská škola Bzovická 6, Bratislava (MŠ) nie je v právnej subjektivite a z toho dôvodu
je, tak ako aj ostatné materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka, organizačne začlenená do SSŠaŠZP, ktoré vykonáva pre všetky MŠ aj právne úkony
v majetkovo-právnej oblasti.
Na základe uvedeného, ako aj na základe žiadosti Občianskeho združenia Rodičovské združenie
pri Materskej škole Bzovická 6, Bratislava (OZ RZ pri MŠ Bzovická 6, Bratislava) a súhlasného
stanoviska riaditeľky MŠ, štatutárny zástupca SSŠaŠZP požiadal o schválenie prenájmu
nebytových priestorov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu od 1.6.2011 do 31.5.2016,
pre OZ RZ pri MŠ Bzovická 6, Bratislava, z nasledovných dôvodov:
a) OZ RZ pri MŠ Bzovická 6, Bratislava, má tieto priestory prenajaté od roku 2001, kedy boli
so súhlasom prenajímateľa, Okresný úrad Bratislava V, prebudované na výukový bazén
a saunu na náklady Občianskeho združenia Rodičovské združenie pri materskej škole
Bzovícka 6, Bratislava.
b) Priestory sú aj naďalej vhodné na prevádzkovanie výukového bazéna a sauny pre deti
materskej školy.
c) Aj v ďalšom období, na základe niekoľkoročných výborných skúseností, je predpoklad
úzkej vzájomnej spolupráce MŠ s OZ RZ pri MŠ Bzovická 6, Bratislava pri zvyšovaní
vplyvu na pohybový a imunitný systém detí v rámci projektu „Optimalizácia komplexného
pohybového režimu detí MŠ Bzovícka 6, Bratislava“ schváleného MŠ SR dňa 3.7.2000.
d) Príjem z prenájmu týchto priestorov je príjmom zriaďovateľa, nájomca zabezpečuje
starostlivosť o prenajaté priestory. Príjmy za energie a služby sú súčasťou úhrad za média
MŠ.
Charakteristika priestorov a návrh ceny prenájmu:
Priestory navrhnuté na prenájom sú na I. nadzemnom podlaží MŠ, s celkovou plochou 103, 04
m2. Podľa čl. III ods. 2 metodického usmernenia pre prenajímanie nebytových priestorov
v školách a školských zariadeniach je minimálna suma za prenájom na výchovno-vzdelávacie
účely v sume 8,30 €/m2/ročne, zvýšené o 20 % za užívanie spoločných priestorov, čo predstavuje
spolu sumu 1 026,27 € za rok, vrátane dane z príjmov za prenájom nebytových priestorov,
v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Predmetné priestory nájmu slúžili v minulosti pre detské jasle a od roku 1991 ako
priestory materskej školy. Od roku 2001 do roku 2006 malo tieto priestory v prenájme OZ RZ
pri MŠ Bzovická 6, Bratislava na základe nájomnej zmluvy uzavretej ešte s predchádzajúcim
zriaďovateľom materských škôl, Okresným úradom Bratislava V.
OZ RZ pri MŠ Bzovická 6, Bratislava tieto priestory, so súhlasom Okresného úradu
Bratislava V, na vlastné náklady prebudovalo na výukový bazén a saunu pre deti MŠ Bzovícka
6, Bratislava.
Od roku 2006 do súčasnosti, boli tieto priestory prenajaté pre OZ RZ pri MŠ Bzovická 6,
Bratislava, na základe nájomnej zmluvy so SSŠaŠZP, schválenej mestskou častou BratislavaPetržalka, s platnosťou nájomnej zmluvy do 31.5.2011.
MŠ a SSŠaŠZP bude naďalej spolupracovať s OZ RZ pri MŠ Bzovícka 6, Bratislava a
predmetné priestory budú aj naďalej slúžiť ako výukový bazén a sauna pre výlučne pre deti MŠ
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v rámci projektu „Optimalizácia komplexného pohybového režimu detí MŠ Bzovícka 6,
Bratislava“ pri zvyšovaní a posilňovaní vplyvu na pohybový a imunitný systém detí. Tento
projekt významne obohacuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ a nezanedbateľne prispieva
k zdravému fyzickému a psychickému vývoju detí predškolského veku.
Podľa čl. III ods. 2 Metodického usmernenia pre prenajímanie nebytových priestorov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka je odporúčaná cena nájmu v sume minimálne 8,30 €/m²/ za rok, zvýšená o 20 % za
užívanie spoločných priestorov. Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej
plochy k celkovej ploche MŠ. Príjmy z prenájmu týchto priestorov sú príjmami mestskej časti
a príjmy za energie a služby sú súčasťou úhrad za média MŠ.
Záver:
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná následne do 30 dní po schválení uznesenia
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Návrh na prenájom nebytových priestorov v MŠ Bzovická, Bratislava pre OZ RZ pri MŠ
Bzovická, Bratislava bol prerokovaný v školskej komisii 3. 5. 2011, v komisii správy majetku a
miestnych podnikov dňa 16.5.2011 a vo finančnej komisii dňa 23.5. 2011. Stanoviská komisií sú
súčasťou materiálu.
Návrh na prenájom bol následne 24. 5. 2011 prerokovaný v MR, ktorá odporučila
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka, na základe stanovísk školskej
komisie a komisie správy majetku a miestnych podnikov, schváliť prenájom nebytových
priestorov od 1. 06. 2011 do 30.05. 2016 s celkovou plochou 103, 04 m2 za 8,30 €/m2/ročne
v celkovej sume za 855,23 € /ročne.
Stanovisko školskej komisie k prenájmu nebytových priestorov v MŠ Bzovická č. 6, Bratislava
pre Občianske združenie, Rodičovské združenie pri MŠ Bzovická 6, Bratislava
Školská komisia odporúča MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť prenájom nebytových
priestorov v MŠ Bzovická 6, Bratislava pre Občianske združenie Rodičovské združenie pri MŠ
Bzovická 6, Bratislava od 1. 06. 2011 do 30.05. 2016. Školská komisia odporúča MZ znížiť
navrhované nájomné vo výške 1026,27 € za rok najmenej o 20%, na sumu 855,23 € z dôvodu,
že predmet nájmu nie je na komerčnej báze a je využívaný výlučne na výchovno-vzdelávací
proces v predmetnej materskej škole.
Hlasovanie: Prítomní : 5
Za: 5 Proti: 0
Zdržali sa: 0
Mgr. Veronika Redechová
Mgr. Zuzana Lukačková, v. r.
predsedníčka komisie školskej
za správnosť výpisu
Stanovisko komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného dňa 16. 05. 2011
Návrh na prenájom nebytových priestorov v MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre Občianske
združenie Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka 6, Bratislava
Uznesenie:
Komisia navrhuje schváliť prenájom nebytových priestorov o celkovej rozlohe 103,04 m2 za
sumu 8,30 € / m2 ako sumu konečnú, t.j. bez navýšenia o 20 %.
Hlasovanie: Prítomní: 6
za: Flandera, Radosa, Borguľa, Maláková, Michalec, Bagin
proti: 0 zdržal sa: 0
za správnosť výpisu:
Ing. Ján Kubička

Ing. Ľuboš Flandera, v. r.
predseda

Stanovisko finančnej komisie pri MZ MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 23.5.2011
Prítomní: : Ing. Štefanička, p. Holzhauserová, Ing. Pašková, Ing. Arnold, Ing. Borotovský, Ing.
Klein, Ing. Kovár Vladimír PhD.
Ospravedlnený: Mgr. Bučan
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K bodu :
Návrh na prenájom nebytových priestorov v MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre Občianske
združenie Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka 6, Bratislava
Stanovisko:
Finančná komisia odporúča predložený materiál schváliť.
Hlasovanie: Prítomní: 7 Za : 7
V Bratislave 23.5.2011

Ing. Štefanička Filip v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček
III. Prílohy:
3.1. Žiadosť nájomcu
3.2 Stanovisko riaditeľky materskej školy
3.3 Stanovy občianskeho združenia s registráciou na Ministerstve vnútra SR
3.4 Pôdorys priestorov

5

Príloha č. 3.1

6

Príloha č. 3.2

P

7

Príloha č. 3.3

8

9

10

11

12

Príloha č. 3.4
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