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I. Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava Petrţalka:
1) K o n š t a t u j e, ţe nájom nebytových priestorov v Základnej škole Nobelovo nám. č. 6,
Bratislava pre Súkromnú MŠ Nobelovo nám. č. 6, Bratislava je prípadom hodným
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
2) O d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petrţalka schváliť
prenájom nebytových priestorov na dvoch podlaţiach v bloku B1 o rozlohe 800 m2 v ZŠ
Nobelovo nám. č. 6, Bratislava, za cenu 10,00 EUR/m2 za rok, zvýšenú o 20% za
uţívanie spoločných priestorov, vrátane dane z príjmu za prenájom nebytových
priestorov, t.j. 9600 EUR na dobu od 01.09.2011 do 31.08.2012. Cena energií bude
stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy.
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II. Dôvodová správa
Protokolom mestskej časti Bratislava-Petrţalka č. 15/2003 bola ZŠ Nobelovo nám. č
6, Bratislava (ZŠ) zverená správa majetku: stavba na pozemku parc. č. 4879, súpisné číslo
1261 pozemok parc. č. 4877/5, zastavaná plocha o výmere 11 722 m2, pozemok parc. č.
4878, zastavaná plocha o výmere 3 948 m2, pozemok parc. č. 4879, zastavaná plocha
o výmere 3525 m2, pozemok parc. č. 4883 , zastavaná plocha o výmere 94 m2, a práva
a záväzky.
Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ pre Súkromnú MŠ Nobelovo nám.
č.6, Bratislava sa predkladá na základe ţiadosti jej zriaďovateľa. Riaditeľka ZŠ poţiadala
o schválenie prenájmu nebytových priestorov podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
z nasledovných dôvodov:
a) tieto priestory boli vybudované na výchovno-vzdelávací proces ako triedy pre ţiakov
a kabinety pre učiteľov, uvedené nebytové priestory ZŠ v súčasnosti nevyuţíva pre
výchovno-vzdelávací proces z dôvodu poklesu ţiakov v ZŠ a spojenia tried z niţším
počtom ţiakov,
b) tieto priestory boli pred štyrmi rokmi prebudované a skolaudované pre potreby detí
predškolského veku na vlastné náklady zriaďovateľa - súkromnej MŠ za účelom
prevádzkovania školského zariadenia,
c) sluţby MŠ vyuţívajú deti z celého územia mestskej časti Bratislava-Petrţalka a tým
pomáhajú riešiť nedostatok miest v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Petrţalka,
d) o uvedené nebytové priestory nebol prejavený iný záujem,
e) so súkromnou MŠ má ZŠ výbornú spoluprácu v oblasti výučby cudzích jazykov
a záujmovej činnosti,
f) príjmy z prenájmu týchto priestorov sú príjmom zriaďovateľa a platby za energie sú
súčasťou úhrad za médiá ZŠ.
Charakteristika priestorov a návrh ceny prenájmu:
Predmetné priestory prenájmu slúţili v minulosti ako triedy a školské kabinety pre
výchovno-vzdelávací proces. Uvedené priestory prenajíma ZŠ opakovane, uţ piaty rok, vţdy
na jeden školský rok na dvoch podlaţiach v trakte B1 s celkovou plochou 800 m2. Cena za
prenájom bola vyrokovaná v sume 10,00 €/m2 za rok, zvýšené o 20% za uţívanie spoločných
priestorov t. j. 9.600 EUR, 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:
Z dôvodu poklesu ţiakov v ZŠ a zvýšením počtu ţiakov v triedach zostali tieto
priestory nevyuţité. V záujme efektívneho vyuţívania priestorov a z dôvodov napĺňania
príjmov ZŠ je v záujme ZŠ, aby sa tieto priestory účelne vyuţívali. Suma v predchádzajúcom
období 7920€ len za prenájom ročne a 13 344 € za energie ZŠ značnou mierou pokrývala
prevádzkové náklady školy. O uvedené voľné nebytové priestory prejavila záujem len
Súkromná MŠ zastúpená riaditeľkou školy Mgr. Janou Kamenskou. Voľné nebytové
priestory boli prebudované a skolaudované na vlastné náklady zriaďovateľa MŠ za účelom
poskytovania predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Sluţby MŠ
vyuţívajú deti z celého územia mestskej časti Bratislava-Petrţalka. So súkromnou MŠ je
výborná spolupráca v oblasti výučby cudzích jazykov, v záujmovej a mimoškolskej činnosti.
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V spolupráci s MŠ a jej finančnou pomocou ZŠ vybudovala preliezačky a hojdačky aj pre
ţiakov ŠKD v letnej škole prírody. S nájomcom bola vyrokovaná cena 10,00 EUR/m2 ročne.
Záver:
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v Miestnom
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petrţalka, v opačnom prípade prijaté uznesenie stratí
platnosť.
Návrh na prenájom bol prerokovaný v OPS dňa 30. 5. 2011.
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III. Prílohy
1. Ţiadosť o prenájom
2. Kópia ţivnostenského listu
3. Kópia Rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete
4. Kópia Rozhodnutia MŠ SR o zmene v sieti
5. Zriaďovacia listina a jej dodatok
6. Charakteristika MŠ
7. Schéma prenajatého priestoru
8. Stanovisko riaditeľky ZŠ
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Príloha 6
Charakteristika a zameranie
Súkromnej materskej školy Nobelovo námestie 6, Bratislava
Súkromná materská škola na Nobelovom námestí č.6 úspešne ponúka svoje sluţby uţ
od roku 2005 deťom a rodičom bývajúcim v MČ Bratislava- Petrţalka. Teší sa spokojnosti zo
strany rodičov, detí ale aj partnerov.
Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 2 – 6
rokov a deťom s odloţenou povinnou školskou dochádzkou.
Zameriava sa na komplexný rozvoj osobnosti a to aj realizovaním prosociálneho
programu v spolupráci so psychológom, rozvojom tvorivosti a estetických hodnôt (aj
realizovaním projektu v spolupráci s výtvarnými pedagógmi v SNG- tvorivé dielne, tvorivá
dramatika či s pedagógmi v SNM, hudobných koncertov spolupráci s BHC a ZUŠ),
samozrejmosťou je rozvoj jazykových zručností (anglický jazyk, taktieţ ponuka španielčiny,
portugalčiny, nemčiny), dôleţitou je aj rozvíjanie a podpora športových aktivít (tenis,
gymnastika, tanec, plávanie, lyţovanie, korčuľovanie). Do programu sú zaraďované aj
aktivity na rozvoj environmentálnej výchovy
Výchovno–vzdelávaciu prácu zabezpečujú učiteľky, psychológ a ďalší špecializovaní
spolupracovníci.
Mgr. Jana Kamenská, v .r.
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