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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 2-izbového bytu, I. kategórie o výmere 68,75 m2, obytná plocha 39,3 m2 

v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava-Petržalka pre 
Inštitút Dcér Márie Pomocnice, Kremnická 17, 851 10 Bratislava za účelom skvalitnenia 
výchovno-pedagogického procesu 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: 
a) byt bol niekoľko rokov využívaný nájomcom, ktorý byt zdevastoval, neplatil nájomné 

a z toho dôvodu bol byt exekučne vyprataný, 
b) sestry Dcér Márie Pomocnice zabezpečujú výchovno–vzdelávací proces v tomto 

predškolskom zariadení  pre prevažne petržalských klientov, dosahujú dobré výsledky 
a ocenenia, 

 
            2/ s c h v a ľ u j e 
 

prenájom 2-izbového bytu, I. kategórie o výmere  68,75 m2, obytná plocha 39,3 m2 

v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava-Petržalka  pre 
Inštitút Dcér Márie Pomocnice, Kremnická 17, 851 10 Bratislava  IČO: 00677728, za účelom 
ubytovania sestier Dcér Márie Pomocnice na dobu určitú od 01.07.2012 do 31. 12. 2029, za 
cenu  1,- €/rok, pričom investície nájomcu do predmetu nájmu budú predstavovať čiastku cca 
20 000,- €. 

 
Cenu služieb a energií si nájomca zabezpečí prostredníctvom dodávateľa energií na vlastné 
náklady. 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Dôvodová správa 
 

 
V budove materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava-Petržalka sa 
nachádza 2-izbový byt o výmere 39,3 m2, ktorý bol exekučne vyprataný v decembri minulého 
roka.    
 
Samotný objekt je na základe nájomnej zmluvy prenajatý za účelom prevádzkovania 
predškolského zariadenia „Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej“ do 31.12.2029. 
Nájomné predstavuje 1,- €/rok za celý objekt s tým, že nájomca sa zaviazal investovať do 
objektu budovy (oprava strechy, výmena okien a pod.). 
 
Prevádzku tejto materskej školy zabezpečujú sestry z rádu Dcér Márie Pomocnice už od roku 
1991. Táto práca je pre nich povolaním a zároveň poslaním. V súčasnosti tu pracujú 4 sestry 
ako učiteľky. O umiestnenie detí v škôlke je stále väčší záujem a z toho dôvodu chcú 
stabilizovať ich prítomnosť v tomto prostredí. 
 
Užívanie bytu sestrami by pomohlo skvalitňovať výchovno–vzdelávacie procesy a rozvíjať 
činnosti s rodičmi, zabezpečovať pre nich odbornú metodicko-poradenskú činnosť a tiež 
ponuku voľnočasových aktivít pre deti a rodiny. 
 
Vzhľadom k tomu, že byt vyžaduje úplnú rekonštrukciu, je potrebná investícia na úpravu 
uvedených priestorov v predpokladanej výške cca 20.000,- €. Preto sa žiadateľ obracia so 
žiadosťou o zohľadnenie investícii v cene nájmu. 
 

      Prenájom 2-izbového bytu, I. kategórie o výmere 68,75 m2, obytná plocha 39,3 m2 

v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava-Petržalka pre 
Inštitút Dcér Márie Pomocnice, Kremnická 17, 851 10 Bratislava za účelom skvalitnenia 
výchovno-pedagogického procesu, 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: 

a) byt bol niekoľko rokov využívaný nájomcom, ktorý byt zdevastoval, neplatil nájomné 
a z toho dôvodu bol byt exekučne vyprataný, 

b) sestry Dcér Márie Pomocnice zabezpečujú vychovno–vzdelávací proces 
v predškolskom zariadení  pre prevažne petržalských klientov, dosahujú dobré výsledky 
a ocenenia.  

 
Návrh bol prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 12.6.2012 
a bolo prijaté uznesenie č. 161, ktoré je totožné s predloženým návrhom uznesenia do 
miestneho zastupiteľstva.. 
 
Návrh bol taktiež prerokovaný v komisii správy majetku a miestnych podnikov, vo finančnej 
komisii, a v komisii školskej. Stanoviská jednotlivých komisií sú priložené. 
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Stanovisko OŠKaŠ  
k materiálu 

Návrh na prenájom bytu, ktorý je súčasťou budovy Cirkevnej materskej školy Márie 
Mazzarellovej, Lachova 33,  Bratislava-Petržalka za účelom ubytovania sestier  

Dcér Márie Pomocnice 
 
 Stanovisko k návrhu na prenájom bytu v budove Cirkevnej materskej školy Márie 
Mazzarelovej, Lachova 33, Bratislava  je vypracované v zmysle úlohy z  operatívnej porady 
starostu zo dňa 22. 5. 2012. 
Zriaďovateľom CMŠ je Rímskokatolícka cirkev,                                                                
Bratislavská  arcidiecéza, Arcibiskupský školský úrad  Špitálska 7, 814 92  Bratislava                                                                                       
 Na základe predloženého návrhu sa OŠKaŠ stotožňuje s návrhom spracovateľa, že ide 
o prípad hodný osobitného zreteľa. Túto skutočnosť dokumentuje aj faktom, že CMŠ 
zabezpečuje kvalitný vzdelávací proces v súlade so štátnym vzdelávacím programom 
a školským vzdelávacím programom predprimárneho vzdelávania ISCED 0, čo potvrdila aj 
komplexná inšpekcia vykonaná štátnou školskou inšpekciou.   

Vedenie CMŠ v spolupráci s rodičmi zrevitalizovalo areál detského ihriska, natiahli 
trávny koberec, doplnili o nové hrové prvky.  Cirkevná materská škola organizuje spoločné 
podujatia pre deti a rodičov napr. každoročne športové akcie, futbalové turnaje.  

Pozitívum, že  táto materská škola pôsobí na území mestskej časti spočíva aj v tom, že 
pomáha mestskej časti pri riešení kapacít MŠ.  

Uvedené skutočnosti o činnosti CMŠ, fakt že predmet prenájmu (byt) bol 
predchádzajúcim majiteľom zdevastovaný a skutočnosť, že potenciálny prenajímateľ - Inštitút 
Dcér Márie Pomocnice - chce do rekonštrukcie zdevastovaného bytu, ktorý má slúžiť na 
ubytovanie sestier – učiteliek Cirkevnej MŠ Márie Mazzarellovej,  investovať 20 000 € je 
potrebné pozitívne hodnotiť  pri rozhodovaní o schválení  prenájmu.  
 
 
Stanovisko za OŠKaŠ vypracovala: 
Mgr. Veronika Redechová 
vedúca OŠKaŚ 
 
V Bratislave 23. 05. 2012 
 
 
 

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

30. 05. 2012 
 
K bodu 6 : 
Návrh na prenájom bytu, ktorý je súčasťou budovy Cirkevnej materskej školy Márie 
Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava-Petržalka za účelom  ubytovania sestier Dcér 
Márie Pomocnice 
 
Uznesenie  : 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
prenájom 2-izbového bytu, I. kategórie o výmere  68,75 m2, obytná plocha 39,3 m2 

v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava-Petržalka  pre 
Inštitút Dcér Márie Pomocnice, Kremnická 17, 851 10 Bratislava  IČO: 00677728, za účelom 
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ubytovania sestier Dcér Márie Pomocnice na dobu určitú od 01.07.2012 do 31. 12. 2029, za 
cenu  nájomného, aké mestská časť predpisuje za byty ktoré sú vo vlastnom bytovom fonde 
určenom pre nájomcov 
Cenu služieb a energií si nájomca zabezpečí prostredníctvom dodávateľa energií na vlastné 
náklady. 
 
Hlasovanie :  
V čase hlasovania prítomní štyria členovia komisie – výsledok hlasovania 
za              :           4                proti          :        0              zdržal sa   :         0   
 
Bratislava  30. 05. 2012  
 
                                                                                                         Ing. Ľubomír Flandera, v.r.  
                                                                                                                 predseda komisie 
Za správnosť výpisu:                                                                                                                      
Ing. Ján Kubička , v.r.                                                                                            
 
 
 
 

Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 31.5.2012 

 
Prítomní:  Ing. Štefanička, p. Holzhauserová,  Ing. Klein,  Ing. Arnold, Ing. Kovár Vladimír 
PhD, Ing. Borotovský 
Ospravedlnení: Ing. Pašková, Mgr. Bučan 
Prizvaní: Juríková 
K bodu :  
Návrh na prenájom bytu, ktorý je súčasťou budovy Cirkevnej materskej školy Márie 
Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava-Petržalka za účelom  ubytovania sestier Dcér 
Márie Pomocnice 
Stanovisko: 
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  6,          
Za           :  6 
 
V Bratislave 31.5.2012                                                    Ing. Štefanička Filip v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 
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Výpis uznesenia  
zo zápisnice  z rokovania školskej komisie konaného dňa 31. 5. 2012 

 
K BODU: Návrh na prenájom bytu, ktorý je súčasťou budovy Cirkevnej materskej 
školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava-Petržalka za účelom  ubytovania 
sestier Dcér Márie Pomocnice 
 
Zriaďovateľom CMŠ je Rímskokatolícka cirkev,  Bratislavská  arcidiecéza, Arcibiskupský 
školský úrad  Špitálska 7, 814 92  Bratislava                                                                                        
- ide o prípad hodný osobitného zreteľa. Túto skutočnosť dokumentuje aj faktom, 
- CMŠ zabezpečuje kvalitný vzdelávací proces v súlade so štátnym vzdelávacím 

programom a školským vzdelávacím programom predprimárneho vzdelávania ISCED 0, 
čo potvrdila aj komplexná inšpekcia vykonaná štátnou školskou inšpekciou.  

- Vedenie CMŠ v spolupráci s rodičmi zrevitalizovalo areál detského ihriska, natiahli 
trávny koberec, doplnili o nové hrové prvky.   

- Cirkevná materská škola organizuje spoločné podujatia pre deti a rodičov napr. 
každoročne športové akcie, futbalové turnaje 

- Pozitívum, že  táto materská škola pôsobí na území mestskej časti spočíva aj v tom, že 
pomáha mestskej časti pri riešení kapacít MŠ 

- Uvedené skutočnosti o činnosti CMŠ, fakt že predmet prenájmu (byt) bol 
predchádzajúcim majiteľom zdevastovaný a skutočnosť, že potenciálny prenajímateľ - 
Inštitút Dcér Márie Pomocnice - chce do rekonštrukcie zdevastovaného bytu, ktorý má 
slúžiť na ubytovanie sestier – učiteliek Cirkevnej MŠ Márie Mazzarellovej,  investovať 
20 000 € je potrebné pozitívne hodnotiť  pri rozhodovaní o schválení  prenájmu 

 

Uznesenie  školskej komisie k  Návrhu na prenájom bytu, ktorý je súčasťou budovy 
Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava-Petržalka za účelom  
ubytovania sestier Dcér Márie Pomocnice 
 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť prenájom bytu, ktorý je súčasťou budovy Cirkevnej materskej školy Márie 
Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava-Petržalka za účelom  ubytovania sestier Dcér Márie 
Pomocnice v zmysle predloženého návrhu uznesenia. 
Prítomní: 6   Za:  6   Proti: 0             Zdržali sa:0 
 
 


