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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 prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Dudova 2, Bratislava 
pre Telovýchovnú jednotu Slávia Právnik Bratislava, občianske združenie, 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  prenájom nebytových priestorov v ZŠ Dudova 2 pre Telovýchovnú jednotu 

Slávia Právnik Bratislava, občianske združenie na dobu od 01.12.2011 do 30.11.2016 
v celkovej rozlohe 100,74 m2 za cenu 60 EUR za m2/ročne, zvýšené o 20 % za užívanie 
spoločných priestorov, t.j. spolu 7 253,28 EUR  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. Cena služieb a energií bude stanovená pomerom 
prenajatej plochy k celkovej ploche školy. Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do               
10 dní  po schválení uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka,             
v   opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. 
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2.  Dôvodová  správa    
Protokolom mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2003 bola Základnej škole Dudova 2, 

Bratislava (ZŠ) zverená správa majetku: stavba na pozemku parc. č. 956, súpisné číslo 1640, pozemok 
parc. č. 957/1, zastavaná plocha o výmere 22. 512 m2, pozemok parc. č. 957/2, zastavaná plocha 
o výmere 13. 051 m2 a práva a záväzky. 

Návrh na nájom nebytových priestorov v ZŠ pre Telovýchovnú jednotu Slávia Právnik, o.z. 
Bratislava, (TJ Slávia Právnik, o.z.) sa predkladá na základe žiadosti TJ Slávia Právnik, o.z. v súlade 
so zákonom č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, metodickým usmernením 
pre obce pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve obcí podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a metodickým usmernením k prenajímaniu nebytových priestorov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

Na základe žiadosti TJ Slávia Právnik, o.z. riaditeľka ZŠ požiadala o schválenie prenájmu 
nebytových priestorov v zmysle § 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) Pôvodne boli priestory, navrhnuté na prenájom pre TJ Slávia Právnik, o.z., v nevyhovujúcom 

stave a ZŠ nemala finančné prostriedky na ich revitalizáciu. ZŠ uvedené nebytové priestory 
využívala len ako sklady.  

b) TJ Slávia Právnik, o.z. má tieto priestory v prenájme už od roku 2003. Od tohto obdobia boli 
prenajaté priestory zo strany TJ Slávia Právnik, o.z. rekonštruované. Do rekonštrukcie bolo 
zainvestovaných viac ako 27 000 €. Po rekonštrukcii boli priestory využívané ako šatne a klubové 
priestory.  

c) Od roku 2003 TJ Slávia Právnik, o.z. spolupracuje so ZŠ, pravidelne a systematicky sa venuje 
žiakom prvého ročníka, medzi ktorými vyhľadáva nové tenisové talenty. 

d) TJ Slávia Právnik, o.z. pomáha ZŠ pri údržbe školského areálu. 
e) Príjem z prenájmov týchto priestorov je príjmom zriaďovateľa a príjmy za energie a služby sú 

súčasťou úhrad za médiá ZŠ. 
 

Charakteristika priestorov a návrh ceny prenájmu: 
Priestory navrhnuté na prenájom sa nachádzajú v suteréne traktu B3 ZŠ. Celková plocha 
navrhovaného prenájmu je 100,74 m2.  Vyrokovaná cena za prenájom je 60 €/m2 za rok zvýšená 
o 20% za užívanie spoločných priestorov t. j. spolu  7 253,28 €, vrátane dane z príjmu 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: 
TJ Slávia Právnik, o. z.  nebytové priestory komplexne zrekonštruovala na šatne a vybudovala 

klubovňu. Pri rekonštrukcii priestorov významne pomohla pri likvidácii vyradeného a nepotrebného 
materiálu. V nebytových priestoroch TJ Slávia Právnik, o.z.  preinvestovala od roku 2003 finančnú 
čiastku vo výške viac ako 27 000 EUR.  Spolupráca ZŠ a TJ Slávia Právnik, o.z.  je na dobrej úrovni a 
je prínosom pre prácu s mladými talentmi. TJ Slávia Právnik, o.z. sa primerane stará o údržbu 
školského areálu. Žiakom ZŠ vytvára podmienky na tenisovú prípravu a mimoriadne aktívne 
zabezpečuje prázdninovú činnosť aj pre žiakov ZŠ.    

TJ Slávia Právnik, o.z.  organizuje viaceré významné športové podujatia, medzi ktoré patria 
súťaže družstiev pre deti od 7 do 10 rokov, mládežnícke súťaže družstiev od 10 do 18 rokov, extraliga 
pre ženy a mužov. Pre mládež ďalej organizuje Zadunajský Wimbledon nádejí o pohár starostu 
mestskej časti Petržalka. Okrem súťaží družstiev, ktorých je 19, organizuje aj súťaže jednotlivcov pre 
deti do 7 rokov (1 turnaj), pre deti do 9 rokov (3 turnaje), pre mladších žiakov (4 turnaje), pre starších 
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žiakov (4 turnaje). Celkovo sa zúčastní na každom turnaji vždy okolo 60 hráčov a rovnakom počte sú 
zastúpení aj rodičia. 

Za obdobie, odkedy sa v areáli ZŠ začali organizovať uvedené turnaje, dostala sa ZŠ do 
povedomia širokej tenisovej verejnosti na celom Slovensku. Areál ZŠ  sa aj vďaka činnosti TJ Slávia 
Právnik, o.z. stáva pre neprispôsobivých občanov menej príťažlivým, čím sa do značnej miery 
podarilo eliminovať devastáciu areálu. 

Financovanie prenajímaných priestorov zo strany nájomcu bolo doposiaľ bezproblémové, 
načas a vždy si plnil svoje záväzky a povinnosti. Príjmy z prenájmu týchto priestorov budú príjmom 
mestskej časti Bratislava-Petržalka a príjmy za energie pomôžu ZŠ v znížení nákladov na energie. 
S nájomcom bola vyrokovaná cena  60 EUR/m²/rok. 

 

 
Návrh na prenájom  nebytových priestorov v objekte ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava pre TJ Slávia 
Právnik Bratislava, občianske združenie bol prerokovaný v školskej komisii 18. 10. 2011 vo finančnej 
komisii  a komisii správy majetku a miestnych podnikov 19. 10. 2011. Stanoviská komisií sú prílohou 
materiálu. Návrh na prenájom bol dňa 25. 10. 2011 prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka  návrh na prenájom schváliť. 
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3.  Prílohy: 
         1. Žiadosť nájomcu 
         2. Stanovisko riaditeľky ZŠ k žiadosti 
         3. Výpis z registra MV SR 
         4. Nákres prenajatého priestoru 
         5. Stanoviská komisií 
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Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 
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Príloha č. 3 
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Príloha č. 4 
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Príloha č. 5: 
Stanoviská komisií MZ 
 

Uznesenie školskej komisie  
k Návrhu na prenájom  nebytových priestorov  v  ZŠ Dudova 2, Bratislava pre TJ Slávia Právnik 

Bratislava o.z. 
 

Prítomní:  Mgr. Zuzana Lukačková, Ing.  Miloš Čermák, Mgr. Ing. Miroslav Radosa, pán Pavol 
Ružička, PaedDr. Daniela Olšanská 
 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava pre Telovýchovnú jednotu 
Slávia Právnik Bratislava, občianske združenie v zmysle predloženého návrhu uznesenia. Pred 
podpísaním zmluvy o prenájme žiadať od TJ Slávia Právnik predloženie dokladov o spôsobe a výške 
úhrady nákladov za jednotlivé druhy energií.  
 
Prítomní: 5                         Za:     5                                Proti:  0                  Zdržal sa: 0 
 
                 za správnosť 
          Mgr. Zuzana Lukačková, v. r. 
                          predsedníčka školskej komisie 
Zapísala: 
Mgr. Veronika Redechová, v .r. 
tajomníčka komisie                                                                  V Bratislave 18. 10. 2011 
 

Výpis uznesenia zo zápisnice  z rokovania  komisie správy majetku a miestnych podnikov zo  
dňa   19. 10. 2011 

 

K bodu 8 
Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava pre 
Telovýchovnú jednotu Slávia Právnik Bratislava, občianske združenie 
 

Uznesenie: 
Komisia odporúča  schváliť prenájom nebytových priestorov v ZŠ Dudova 2 pre Telovýchovnú 
jednotu Slávia Právnik Bratislava, občianske združenie na dobu od 01.12.2011 do 30.11.2016 
v celkovej rozlohe 100,74 m2 za cenu 60 EUR za m2/ročne, zvýšené o 20 % za užívanie spoločných 
priestorov, t.j. spolu 7 253,28 EUR  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. Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche 
školy. 
 

za              :           6                proti          :        0              zdržal sa   :         0   
 

Bratislava  19. 10. 2011 
 

Za správnosť výpisu:                              Ing. Ľubomír Flandera, v. r. 
 Ján Kubička, v.r.                                                                                          predseda komisie       
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Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 19.10.2011 

 

Prítomní:  : Ing. Štefanička, p. Holzhauserová, Ing. Arnold, Ing. Borotovský, Ing. Klein, Ing. Kovár 
Vladimír PhD, Ing. Pašková, Mgr. Bučan 
 

K bodu :  
Návrh na prenájom nebytových priestorov ZŠ Dudova pre TJ Slávia Právnik Bratislava  
 

Stanovisko: 
 

Finančná komisia odporúča schváliť predložený materiál 
Hlasovanie: 
Prítomní : 8      Za           : 8 
 

V Bratislave 20.10.2011                                                    Ing. Štefanička Filip v. r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 
                                                                                  


