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I. Návrh 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, Gessayova 2, 
Bratislava pre spoločnosť EASY ENGLISH s. r. o., Ing. Nikoletu Nogov� na 
organizovanie kurzov, školen� a semin�rov 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.

2)  odpor�ča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka schv�liť pren�jom  
nebytov�ch priestorov v ZŠ, Gessayova 2, Bratislava pre EASY ENGLISH s. r. o.,                  
Ing. Nikoletu Nogov� na organizovanie kurzov, školen� a semin�rov na dobu od
01.10.2011 do 30.06.2012 v celkovej rozlohe 114,30 m2 za cenu 10,00 EUR za m2/ročne, 
zv�šen� o 20% za už�vanie spoločn�ch priestorov, vr�tane dane z pr�jmov za pren�jom  
nebytov�ch priestorov t. j. spolu 1 371,60 EUR za rok, vr�tane dane z pr�jmov za 
pren�jom nebytov�ch priestorov. Cena energi� bude stanoven� pomerom prenajatej plochy 
k celkovej ploche školy. 
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II. D�vodov�  spr�va   
Protokolom  mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 16/2003 bola ZŠ, Gessayova 2 (ZŠ) 

zveren� spr�va majetku: stavba na pozemku parc. č. 1060, s�pisn� č�slo 1629, pozemok parc. 
č. 1060, zastavan� plocha o v�mere 7 365 m2, pozemok  parc. č. 1061, zastavan� plocha 
o v�mere 13 265 m2 pr�va a z�v�zky

N�vrh na n�jom  nebytov�ch priestorov v ZŠ, Gessayova 2 pre potreby spoločnosti 
EASY ENGLISH s. r. o., Ing. Nikoletu Nogov�  na organizovanie školen�, kurzov a 
semin�rov 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 č.138/1991 Zb. o majetku obc� 
v znen� neskorš�ch predpisov a z d�vodov, že Ing. Nikoleta Nogov� predložila žiadosť 
na podp�sanie novej zmluvy.  

Riaditeľka ZŠ požiadala o schv�lenie pren�jmu nebytov�ch priestorov na z�klade 
žiadosti Ing. Nikolety Nogovej a v zmysle � 9a ods. 9 p�sm. c) z�kona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa
z nasledovn�ch d�vodov:

a) Nebytov� priestor – miestnosť č. 113, bol pred  pren�jmom  neupraven� a nevyuž�val 
sa na p�vodn� �čel ako herňa pre školsk� klub det�. 

b) N�jomca si priestory zrekonštruoval na vlastn� n�klady - vymaľoval, dal nov� 
podlahov� krytinu, nov� osvetlenie, um�vadl� a dvere.

c) Prenajat� priestory  využ�va na organizovanie školen�, kurzov a semin�rov.
d) Činnosť spoločnosti EASY ENGLISH s. r.o. svojou činnosťou nenaruš� činnosť ZŠ.
e) Pr�jem z pren�jmu t�chto priestorov je pr�jmom pre zriaďovateľa a pr�jmy za energie 

s� s�časťou �hrad za m�di� ZŠ.

Charakteristika priestorov a n�vrh ceny pren�jmu
Priestory na pren�jom sa nach�dzaj� v trakte A1  ZŠ na 2. nadzemnom podlaž� 

s celkovou plochou 114,30 m2, a to miestnosť  č. 113 o celkovej v�mere podlahovej plochy 
75,30 m2  a miestnosť č. 104 o celkovej v�mere podlahovej plochy 39 m2. Suma za pren�jom 
bola vyrokovan�  na 10,00 EUR/m2  za   rok,  zv�šen�  o 20%  za   už�vanie   spoločn�ch   
priestorov    čin�   spolu 1371,60 EUR,  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. 

Zd�vodnenie pr�padu hodn�ho osobitn�ho zreteľa:
Predmetom n�jmu s� miestnosť č. 113 o v�mere 75,30 m2 a miestnosť č. 104 o v�mere 

39 m2 na  druhom  nadzemnom podlaž� pavil�nu A1. Miestnosť č. 113 bola pred pren�jmom  
neupraven� a nevyuž�vala sa na p�vodn� �čel - herňa pre školsk� klub det�. Školou bola 
využ�van� ako sklad  aj z toho d�vodu, že s� v nej mal� okn� a po zatečen� ju bolo potrebn� 
zrekonštruovať, na čo škola nemala potrebn� finančn� prostriedky. V roku 2010 prejavila 
z�ujem o pren�jom t�chto priestorov spoločnosť EASY ENGLISH  prv�kr�t a miestnosť 
zrekonštruovala na vlastn� n�klady. N�jomca Ing. Nikoleta Nogov� si riadne pln� všetky  
povinnosti dohodnut� v s�časne platnej zmluve a spolupr�ca so školou je dobr�. Prev�dzka 
spoločnosti EASY ENGLISH svojou aktivitou nebude nar�šať v�chovno-vzdel�vac� proces 
v ZŠ a bezpečnosť a ochranu zdravia det� a zamestnancov školy, hygienick� a požiarne 
predpisy a bude aj pr�nosom pre rozvoj vz�jomnej spolupr�ce. Vstup do prenajat�ch 
priestorov je samostatn�. �častn�ci kurzov neprich�dzaj� do kontaktu so žiakmi ZŠ.
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Financovanie zo strany n�jomcu bolo v predch�dzaj�com obdob� vždy načas. Pr�jmy z 
pren�jmu t�chto priestorov bud� pr�jmom zriaďovateľa a pr�jmy za m�di� pom�žu ZŠ 
v zn�žen� n�kladov na energie. 

Záver
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 prijat� 
uznesenie strat� platnosť.

Prerokovanie návrhu na prenájom:
N�vrh na pren�jom bol prerokovan� v OPS dňa 30. 5. 2011, v školskej komisii 

7.6.2011 v komisii  spr�vy majetku a miestnych podnikov 8.6.2011 a vo finančnej komisii 
13.6.2011. Stanovisk� komisi� s� pr�lohou č. 5  materi�lu. 
Materi�l bol prerokovan� v MR dňa 21. 06. 2011. Miestna rada odpor�čala Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka materi�l schv�liť v zmysle predložen�ho 
n�vrhu uznesenia po jeho doplnen� o rozpočet finančn�ch prostriedkov, ktor� spoločnosť 
EASY ENGLISH s. r. o.  vynaložila na zrekonštruovanie prenajat�ch priestorov.  
V zmysle z�verov rokovanie MR 21. 06. 2011 bol materi�l doplnen� o rozpočet finančn�ch 
prostriedkov na rekonštrukciu prenajat�ch priestorov a je uveden� v pr�lohe č. 6 materi�lu. 
Materi�l bol predložen� na rokovanie MZ dňa 28.6.2011. Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava-Petržalka neprijalo hlasovan�m uznesenie k predmetn�mu materi�lu. 

N�vrh na pren�jom nebytov�ch priestorov v objekte Z�kladnej školy, Gessayova 2,
Bratislava pre EASY ENGLISH s.r.o.,  Ing. Nikoletu Nogov� bol op�tovne predložen� na 
operat�vnu poradu starostu dňa 25. 8. 2011. V zmysle z�verov rokovania OPS bol materi�l 
predložen� na rokovanie školskej komisie 05. 09. 2011, finančnej komisie a komisie spr�vy 
majetku a miestnych podnikov. Stanovisk� komisi� zo septembra 2011 s� pr�lohou materi�lu 
č. 7

III. Prílohy
1. Žiadosť n�jomcu 
2. Stanovisko RŠ k pren�jmu 
3. V�pis z obchodn�ho registra
4. Sch�ma prenajat�ho priestoru
5. Stanovisk� komisi�
6. Rozpočet invest�ci� na rekonštrukciu prenajat�ch priestorov
7. Stanovisk� komisi� zo septembra 2011
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Príloha 1
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Príloha 2
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Príloha 3
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Príloha 4
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Pr�loha: 5

Stanovisko školskej komisie k materi�lu N�vrh na pren�jom nebytov�ch priestorov v ZŠ 
Gessayova 2, Bratislava pre EASY ENGLISH s. r. o.,  Ing. Nikoletu Nogov�
Školsk� komisia odpor�ča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schv�liť pren�jom nebytov�ch priestorov v ZŠ Gessayova 2, Bratislava pre EASY ENGLISH 
s.r.o.,  Ing. Nikoletu Nogov� v zmysle predložen�ho n�vrhu uznesenia.
Hlasovanie:  pr�tomn�:   4         za:   4         proti: 0               zdržal sa:0 

Stanovisko komisie spr�vy majetku a miestnych podnikov k materi�lu N�vrh na pren�jom 
nebytov�ch priestorov v ZŠ Gessayova 2, Bratislava pre EASY ENGLISH s. r. o.,  Ing. 
Nikoletu Nogov�
Komisia odpor�ča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť 
pren�jom nebytov�ch priestorov v ZŠ Gessayova 2, Bratislava pre EASY ENGLISH s.r.o.,  
Ing. Nikoletu Nogov� v zmysle predložen�ho n�vrhu uznesenia.
Hlasovanie: za: Radosa, Borguľa, Hrčka, Mal�kov�          proti:0                zdržal sa: 0

Stanovisko finančnej komisie k materi�lu N�vrh na pren�jom nebytov�ch priestorov v ZŠ 
Gessayova 2, Bratislava pre EASY ENGLISH s. r. o.,  Ing. Nikoletu Nogov�
Stanovisko:
Finančn� komisia odpor�ča zv�šiť n�jomn� na 20 Eur/m2/rok.
Hlasovanie:
Pr�tomn� :  7
Za           :  7
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Pr�loha: 6

EASY ENGLISH s. r. o – bilingvi, vzdel�vacie centrum, Ing. Nikoleta Nogov�

S�hrn finančn�ch n�kladov na technick� zhodnotenie a estetick� �pravu nebytov�ch 
priestorov a pomoc škole:

- N�klady spojen� so zl�m technick�m stavom priestorov
- Priestory dlhodobo neboli využ�van�
- Uvedenie priestorov do prev�dzky
- Vymaľovanie interi�ru a exteri�ru
- Rekonštrukcia dver� – interi�r a exteri�r
- Rekonštrukcia radi�torov
- Mont�ž z�chodovej misy
- Mont�ž uvoľnen�ho um�vadla
- Spriechodnenie blokovanej odpadovej r�ry
- Oprava vodovodnej bat�rie
- Nov� podlaha a maľovka vo WC
- Oprava opadanej omietky 
- Oprava popraskanej omietky v spoločn�ch priestoroch
- Nov� farebn� n�ter na spoločn�ch priestoroch
- V�mena elektrick�ch vyp�načov a z�suviek
- Oprava zvodov dažďovej vody
- Oprava derav�ch zvodov dažďovej vody
- Sfunkčnenie nefunguj�cich sveteln�ch telies v spoločn�ch priestoroch
- Sfunkčnenie nefunguj�cich sveteln�ch telies v učebniach /počet 22 kusov/
- Vonkajš� plot – odstr�nenie hrubej kor�zie a n�sledn� ošetrenie
- Vonkajš� plot – natretie plotu ochrannou vrstvou proti kor�zii
- Odstr�nenie nedostatkov po mont�ži plastov�ch okien a zamedzenie presakovaniu vody 

po okrajoch
- Bezodplatn� oprava školskej fas�dy 
- Nov� farebn� n�ter na fas�de pri bočnom vchode

V�ška doterajš�ch n�kladov na rekonštrukciu (materi�l + pr�ca):   3800 ,00 € + 300,00 € 
školsk� fas�da.

Pl�novan� invest�cie na odstr�nenie technick�ch nedostatkov v priestoroch:
- Oprava schodiska – interi�r
- Oprava schodiska – exteri�r
- Oprava z�bradlia – interi�r
- Oprava z�bradlia – exteri�r
- Oprava vn�torn�ch ochrann�ch n�terov
- Rekonštrukcia, pr�p. v�mena vchodov�ch dver�

Odhadovan� v�ška pl�novan�ch invest�ci� v pr�pade dlhodob�ho n�jmu: 4000 €

Bratislava 22. 06. 2011

Ing. Nikoleta Nogov� – EASY ENGLISH s. r. o 



13

Pr�loha č. 7
Stanovisk� komisi�:
a) Školsk� komisia: 

Uznesenie školskej komisie zo dňa 05.09. 2011 k N�vrhu na pren�jom nebytov�ch 
priestorov v objekte Z�kladnej školy, Gessayova 2, Bratislava pre EASY ENGLISH s.r.o.,  
Ing. Nikoletu Nogov� 

Školsk� komisia odpor�ča schv�liť pren�jom nebytov�ch priestorov v objekte Z�kladnej 
školy, Gessayova 2, Bratislava pre EASY ENGLISH s.r.o.,  Ing. Nikoletu Nogov�   v zmysle 
predložen�ho n�vrhu uznesenia.
Pr�tomn�: 5        Za:  5                            Proti:   0                           Zdržali sa: 0

b) Finančn� komisia

c) Komisia spr�vy majetku a miestnych podnikov


