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Návrh uznesenia : 
 
 
Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

 
1/  k o n š t a t u j e,   
 
 že prenájom nebytových priestorov v ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre Združenie na pomoc ľuďom s 

mentálnym postihnutím v Petržalke na prevádzku pracovno-socializačného centra Impulz je prípadom 
hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodov, že nebytový priestor bol pred prenájmom niekoľko mesiacov 
nevyužívaný, má samostatný vchod, činnosť v ňom nenarúša a neovplyvňuje činnosť v škole,                      
v súčasnosti priestor škola nepotrebuje využívať na výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

 Pracovno-socializačné centrum Impulz poskytuje pre prevažne petržalských klientov dôležité služby 
pre ich lepšie začlenenie sa do spoločnosti, klienti dosahujú úspechy a ocenenia , centrum rozvinulo 
širokú medzinárodnú spoluprácu.  
Príjem z prenájmov týchto priestorov je príjmom zriaďovateľa a príjmy za energie a služby sú 
súčasťou úhrad za médiá  ZŠ. 
 

            2/ s c h v a ľ u j e 
 

prenájom nebytových priestorov v ZŠ Turnianska 10, Bratislava o výmere 365,11 m2 pre  Združenie 
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke , Žehrianska 9, 851 07 Bratislava, IČO: 
30813891, na prevádzku pracovno-socializačného centra Impulz na dobu určitú od 01. 04. 2012 do 
31. 8. 2017, za cenu  8,50 €/m2 ročne t. j. celkom 3103,43 € +740,44 € za spoločné priestory,  celkovo 
za 
 

3 843,87 €/rok 
 

Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.  
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Dôvodová  správa 
 

Zverovacím protokolom mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2003 bola Základnej škole na 
Turnianskej ulici č. 10  zverená v rámci správy majetku   stavba na pozemku parc. č. 2517/1, súpisné 
číslo 3197 v k.ú. Petržalka, zapísaná na LV č. 1748 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. V 
tejto budove  je predmetný priestor nájmu. 

Štatutárna zástupkyňa  Základnej školy Turnianska 10 žiada o schválenie prenájmu 
nebytových priestorov v prístavbe   školy s celkovou plochou 356,11 m2 na 4.  podlaží v súlade 
s príkazom starostu č.13/2011, ktorým bolo vydané metodické usmernenie - postup pri prenájme 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a zvereného do správy 
mestskej časti a jej organizácií,  pre  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v 
Petržalke na prevádzku pracovno-socializačného centra Impulz 

 
                                ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov   z nasledovných dôvodov: 
a) nebytový priestor bol pred prenájmom niekoľko mesiacov nevyužívaný, 
b) nebytový priestor má samostatný vchod, činnosť v ňom nenarúša a neovplyvňuje činnosť v škole, 

v súčasnosti priestor nepotrebujeme využívať na výchovno-vzdelávaciu činnosť, 
c) pracovno-socializačné centrum Impulz poskytuje pre prevažne petržalských klientov dôležité 

služby pre ich lepšie začlenenie sa do spoločnosti, klienti dosahujú úspechy a ocenenia , centrum 
rozvinulo širokú medzinárodnú spoluprácu a dôstojne reprezentuje našu mestskú časť,  

d) spolupráca a komunikácia centra a našej školy sa bude môcť lepšie rozvíjať  na osoh obom 
organizáciám, 

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 na prenájom sa nachádzajú v na 4. podlaží prístavby  ZŠ   so samostatným vchodom  
navrhujeme cenu 8,50 €/m2 ročne t. j. celkom 3 103,43 € za 365,11 m2  + 7 40,44 € za spoločné 
priestory ( 20 %) , spolu 3843,87 € 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.        
 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
Predmetné miestnosti nájmu sa nachádzajú na jednej chodbe na 4. podlaží  ( príloha 2)  v prístavbe 
budovy školy. Po minulé roky slúžili ako učebne a priestory pre výuku  základnej školy, potom boli 
istý čas nevyužité a od roku 2005  boli prenajímané súkromnej strednej škole GASMO, ktorá mala 
svoje materské priestory v budove bývalej MŠ na Žehrianskej ulici.  V septembri 2011 sa škola 
GASMO presťahovala a priestory opäť ostali nevyužité. Škola hľadala nového vhodného nájomcu. 
Keďže Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke bude končiť nájomná 
zmluva  na Žehrianskej 9 a ZŠ Turnianska je v blízkosti a v minulosti so Združením už viackrát 
spolupracovala, tento nájomca sa nám javí ako vhodný partner. 
Návrh prenájmu predpokladá obdobie prenájmu  na 5 rokov   z dôvodu postupného zvyšovania počtu 
detí v danej lokalite, ako aj  očakávanej výstavby Južného mesta, aby bolo možné pružne reagovať na 
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vzniknutú potrebu prípadného rozšírenia tried ZŠ alebo MŠ. Do doby 5 rokov bude pre potreby ZŠ 
kapacitne stačiť súčasne využívaná hlavná budova. 
 Ostatné priestory prístavby sú taktiež prenajaté ( Líbijsko - arabská škola a HSL, s.r.o. - 
nájomný vzťah trvá.) 
 S uvedenou organizáciou bola v nedávnej minulosti  nadviazaná  spolupráca , žiaci navštívili 
chránenú dielňu a klienti centra sa zúčastnili na ZŠ  napr. Dňa Zeme. Predstaviteľné sú aj iné   
spoločné aktivity, aby sa žiaci oboznámili nenásilne s problematikou začleňovania ľudí s postihnutím 
do väčšinovej spoločnosti. Predpokladáme spoluprácu a vzájomnú komunikáciu  na dobrej úrovni. 
Budúci nájomca sa nám  javí ako seriózny partner. 
 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní  po schválení uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Návrh prenájmu bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 12.3.2012, v komisii finančnej dňa 
19.3.2012, komisii správy majetku a miestnych podnikov dňa 20.3.2012, komisii školskej dňa 
21.3.2012.  
Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka  na zasadnutí dňa 3. 4. 
2012 a bolo prijaté uznesenie č.139 v tomto znení: 
 

Uznesenie č. 139 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

1. konštatovať, 

že prenájom nebytových priestorov v ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre Združenie na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke na prevádzku pracovno-socializačného centra 
Impulz je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

2. schváliť  

prenájom nebytových priestorov v ZŠ Turnianska 10, Bratislava o výmere 365,11 m² pre 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, Žehrianska 9, 851 07 
Bratislava, IČO: 30813891, na prevádzku pracovno-socializačného centra Impulz na dobu určitú 
od 01.04.2012 do 31.08.2017, za cenu 8,50 €/m² ročne, t.j. celkom 3 103,43 € + 740,44 € za 
spoločné priestory vrátane dane z príjmov za prenájom, celkovo za 3 843,87 €/rok. 

Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.  
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Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 19.3.2012 

 
Prítomní:  : Ing. Štefanička, p. Holzhauserová,  Ing. Pašková, Ing. Borotovský, Ing. Klein, Mgr. 
Bučan 
 
Ospravedlnení: Ing. Arnold, Ing. Kovár Vladimír PhD 
Prizvaní: Juríková, Plačková 
 
K bodu :  
Prenájom nebytového priestoru – Združenie na pomoc ľuďom s ment.postihnutím, ZŠ 
Turnianska 10 

Stanovisko: 
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za           :  5 
 
V Bratislave 20.3.2012                                                    Ing. Štefanička Filip v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 

 
 

Výpis uznesenia 
zo zápisnice  z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo  dňa  

20. 03. 2012 
 
K bodu 12 
Prenájom nebytového priestoru – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ZŠ 
Turnianska 10 

Uznesenie  : 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť                   
prenájom nebytových priestorov v ZŠ Turnianska 10, Bratislava o výmere 365,11 m2 pre  Združenie 
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke , Žehrianska 9, 851 07 Bratislava, IČO: 
30813891, na prevádzku pracovno-socializačného centra Impulz na dobu určitú od 01.04.2012 do 
31.8.2017, za cenu  8,50 €/m2 ročne t. j. celkom 3103,43 € +740,44 € za spoločné priestory celkovo za  
3 843,87 €/rok. Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche 
školy. 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.  

za              :           6                proti          :        0              zdržal sa   :         0   
 
Bratislava  20. 03. 2012 
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                                                                                                         Ing. Ľubomír Flandera, v.r.  
                                                                                                                  predseda komisie 
Za správnosť výpisu:                                                                                                                      
Ing. Ján Kubička , v.r.                                                                                           
 
 
 

Stanovisko školskej komisii 
k  Návrhu na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Turnianska pre Združenie na pomoc ľuďom 

s mentálnym postihnutím, ZŠ Turnianska 
 

Prítomní:  Mgr. Zuzana Lukačková, Ing. Miloš Čermák, Mgr., Ing. Michal Radosa, PhDr. František 
Šebej, CSc., PaedDr. Daniela Olšanská 
Za OŠKaŠ: Mgr. Veronika Redechová, vedúca OŠKaŠ, tajomníčka komisie 
Ospravedlnený: p. Pavol Ružička 
Uznesenie  školskej komisie k  Návrhu na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Turnianska pre 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ZŠ Turnianska   
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
prenájom nebytového priestoru v ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím v zmysle predloženého návrhu uznesenia. 
Prítomní: 5   Za: 5          Proti:0                 Zdržali sa:0 

za správnosť 
Mgr. Zuzana Lukačková, v .r. 
      predsedníčka komisie 

Zapísala: 
Mgr. Veronika Redechová, v. r. 
tajomníčka komisie 
Bratislava 21. 3. 2012 
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Základná škola Turnianska 10, 851 07 Bratislava 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
 
 
 
Stanovisko riaditeľky školy k prenájmu nebytových priestorov  pre Združenie na pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím v Petržalke na prevádzku pracovno-socializačného centra Impulz 
 
 
 Riaditeľka ZŠ Turnianska 10 súhlasí s prenájmom školu nevyužívaných priestorov pre  
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke na prevádzku pracovno-
socializačného centra Impulz a navrhuje tento prenájom schváliť z týchto dôvodov: 
 

a) nebytový priestor bol pred prenájmom niekoľko mesiacov nevyužívaný, 
b) nebytový priestor má samostatný vchod, činnosť v ňom nenarúša a neovplyvňyuje činnosť v 

škole, v súčasnosti priestor nepotrebujeme využívať na výchovno-vzdelávaciu činnosť, 
c) pracovno-socializačné centrum Impulz poskytuje pre prevažne petržalských klientov dôležité 

služby pre ich lepšie začlenenie sa do spoločnosti, klienti dosahujú úspechy a ocenenia , 
centrum rozvinulo širokú medzinárodnú spoluprácu a dôstojne reprezentuje našu mestskú časť,  

d) spolupráca a komunikácia centra a našej školy sa bude môcť lepšie rozvíjať  na osoh obom 
organizáciám, 

e) všetky potrebné povolenia na prevádzku centra zabezpečí v súlade so zákonom nájomca do 
doby účinnosti nájomnej zmluvy, 

f) príjem z prenájmov týchto priestorov je príjmom zriaďovateľa a príjmy za energie a služby sú 
súčasťou úhrad za médiá  ZŠ. 

 
Priestor navrhujeme prenajať na päť rokov z dôvodu postupného zvyšovania počtu detí v našej 
lokalite, ako aj  očakávanej výstavby Južného mesta a obytného súboru Slnečnice, aby sme mohli 
pružne reagovať na vzniknutú potrebu rozšírenia kapacity. 
 
 
 
 
 
 
Bratislava,11.1.2012                                                                   RNDr. Daniela Leštinská 
                                                                                                          riaditeľka školy 
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