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1. Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka: 
 
1) k o n š t a t u j e, 
 
že nájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 
Bratislava pre Danube Neptun, s.r.o., je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
2) s c h v a ľ u j e 

 
nájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre Danube Neptun, 
s.r.o, zastúpenej Ladislavom Bednárom, na prevádzkovanie regeneračných a rekondičných 
cvičení v rozsahu 92,4 m2 za cenu 10,00 €/m2/rok, zvýšené o 20% za užívanie spoločných 
priestorov, vrátane dane z príjmov za prenájom nebytových priestorov t. j. 1 108,80 €/rok na 
dobu od 01.07.2011 do 30.06.2014. Cena služieb a energií bude stanovená pomerom 
prenajatej plochy k celkovej ploche školy.  
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2. Dôvodová  správa    
Protokolom mestskej časti Bratislava- Petržalka č. 3/2003 bola ZŠ Prokofievova 5 

zverená správa majetku, stavba - súpisné číslo 999, pozemok na parcele č. 3284, zastavaná 
plocha o výmere 3 382 m2 a práva a záväzky.  

Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre 
Danube Neptun, s.r.o., v zastúpení Ladislavom Bednárom, na prevádzkovanie regeneračných 
a rekondičných cvičení v rozsahu 92,4 m2 sa predkladá na prerokovanie v súlade 
s metodickým usmernením pre obce pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obcí podľa  
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a z dôvodov, že 
Ladislav Bednár predložil žiadosť na uzavretie novej zmluvy.   

Riaditeľka ZŠ požiadala o schválenie prenájmu nebytových priestorov na základe 
žiadosti Danube Neptun, s.r.o. v zastúpení Ladislavom Bednárom, 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 1.7.2011 do 30.6.2016 z nasledovných dôvodov: 

a) tieto priestory boli vybudované ako učebňa, 
b) priestory v súčasnosti škola nevyužíva ako učebňu  a aj  v prípade nárastu počtu žiakov  

a tried vie škola priestorové podmienky na vyučovanie zabezpečiť tak, aby neutrpela 
kvalita a hygienické podmienky na výchovno-vzdelávací proces, 

c) priestory sú zariadené pre potreby regeneračných a rekondičných cvičení 
d) priestory využíva ZŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v dopoludňajších 

hodinách na výučbu telesnej výchovy (v súlade s učebnými osnovami) 
e) príjem z prenájmov týchto priestorov je príjmom zriaďovateľa a platby za energie 

a služby sú súčasťou úhrad za médiá ZŠ. 
 

Informácia o nájomcovi: 
Jednou z činností DANUBE NEPTUN, s.r.o. so  sídlom  Jadrova 3, Bratislava 821 02, 

je prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. V Petržalke realizuje túto 
činnosť v prenajatých nebytových priestoroch v ZŠ Prokofievova. Nájomca uvedené priestory 
vybavil strojmi na rekondičné a posilňovacie cvičenia a zabezpečuje ich údržbu 
a modernizáciu. Prenajaté priestory využíval na pravidelné cvičenia  hlavne pre deti, mládež 
a obyvateľov Petržalky do konca roku 2010. Od januára 2011 priestory neboli prenajaté 
z dôvodu, že DANUBE NEPTUN s. r. o. sa pripravoval na modernizáciu zariadenia. 
Vzhľadom na to, že ide o špeciálne služby, prevádzku má na starosti p. Eva Bednárová, 
manželka konateľa, ktorá má na príslušnú činnosť kvalifikáciu – trénersky kurz. 

V dopoludňajších hodinách priestory využíva ZŠ Prokofievova v rámci hodín telesnej 
výchovy na kondičné cvičenia žiakov. Nájomca si voči prenajímateľovi plní záväzky vždy 
načas, bez problémov. Nad rámec povinností pomáha učiteľom TV  napr. pri organizácii 
kondičných cvičení. 
 

Charakteristika priestorov a návrh ceny prenájmu: 
Priestory navrhnuté na prenájom sa nachádzajú v trakte B2 ZŠ Prokofievova 5, 

s celkovou plochou 92,4 m2 na prvom podzemnom podlaží v sume 10,00 € m2/rok, zvýšené 
o 20% za užívanie spoločných priestorov  t. j. 1 108,80 €, 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. Cena služieb a energií bude stanovená 
pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. Vyrokovaná cena nájmu uvedených 
nebytových priestorov je  10,00 €/m2/ rok. 
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Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
Predmetné priestory boli vybudované ako učebňa, neskôr ako učebňa pre potreby 

regeneračných a rekondičných cvičení a aj v súčasnosti sú v dopoludňajších hodinách 
využívané na regeneračné a rekondičné cvičenia pre potreby výchovno- vzdelávacieho 
procesu. Spolupráca ZŠ s Danube Neptun, zastúpenej Ladislavom Bednárom je na veľmi 
dobrej úrovni aj v oblasti poskytovania pomoci škole rôznymi službami (prevoz materiálu 
a pod.) 

Financovanie prenajímaných priestorov zo strany Ladislava Bednára, ktorý zastupuje 
Danube Neptun  s.r.o bolo vždy  bezproblémové, svoje záväzky a povinnosti si načas plnil. 
Príjmy z prenájmu týchto priestorov budú príjmom zriaďovateľa a príjmy za energie pomôžu 
ZŠ v znížení nákladov na energie.   
 

Záver: 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia   
v Miestnom zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, v opačnom prípade prijaté 
uznesenie stratí platnosť.  
 
Návrh na prenájom bol prerokovaný v OPS dňa 30. 5. 2011, v školskej komisii 7.6.2011 
v komisii  správy majetku a miestnych podnikov 8.6.2011 a vo finančnej komisii 13.6.2011. 
Stanoviská komisií sú prílohou č. 5  materiálu. 
Návrh na prenájom bol prerokovaný v MR dňa 21. 6. 2011. Miestna rada  na základe 
stanoviska komisie správy majetku a miestnych podnikov komisie odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka materiál schváliť prenájom za podmienok 
podľa návrhu najdlhšie však na obdobie od 01.07.2011 do 30.06.2014. 
 
 
3. Prílohy: (5) 
 
3.1. Žiadosť nájomcu   
3.2. Stanovisko riaditeľky ZŠ 
3.3. Výpis z obchodného registra   
3.4. Pôdorys prenajatého priestoru 
3.5. Stanoviská komisií
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3.1. Žiadosť nájomcu 
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3.2. Stanovisko riaditeľky ZŠ 

 
 
 



 7 

 
 
3.3. Výpis z obchodného registra 
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3.4. Pôdorys prenajatého priestoru 
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3.5. Stanoviská komisií 
Stanovisko školskej komisie k materiálu Návrh na prenájom priestorov v objekte ZŠ 
Prokofievova 5, 851 01 Bratislava,  pre Danube Neptun, s.r.o.  
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, pre Danube 
Neptun,  s. r.o. v zmysle predloženého návrhu uznesenia.  
Hlasovanie: prítomní: 4           za:  4           proti: 0              zdržal sa: 0 
 
 
Stanovisko komisie správy majetku a miestnych podnikov komisie k materiálu Návrh na 
prenájom priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava,  pre Danube Neptun, 
s.r.o.  
Komisia odporúča schváliť prenájom za podmienok podľa návrhu najdlhšie však na obdobie 
od 01.07.2011 do 30.06.2014. 
Hlasovanie:   za: Radosa, Borguľa, Hrčka, Maláková, Michalec    proti: 0        zdržal sa: 0 
 
Stanovisko finančnej komisie k materiálu Návrh na prenájom priestorov v objekte ZŠ 
Prokofievova 5, 851 01 Bratislava,  pre Danube Neptun, s.r.o.  
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál. 
 
Hlasovanie:   
Prítomní:  6    
Za:  5      
Zdržal sa: 1 
 
 


