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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 Gessayova 2, Bratislava pre občianske združenie TK 

OLYMP Bratislava 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) žiadateľ pôsobí na ZŠ Gessayova 2 od 30.4.2008 a odvtedy zrevitalizoval a vybudoval na 
vlastné náklady dve tenisové ihriská, 

b) má prenajatú časť školského areálu na základe platnej nájomnej zmluvy do 30.9.2020 s opciou 
do r. 2030, 

c) sa venuje príprave a výchove detí a mládeže na rekreačný a súťažný tenis, pričom táto činnosť 
nie je vykonávaná z komerčných a podnikateľských dôvodov, to znamená, že pri plnení 
sociálneho programu ponúka komplexnú prípravu deťom bez ohľadu na ich sociálne pomery, 

d) nebytový priestor, ktorý má v súčasnosti v prenájme do 30.6.2012, zrekonštruoval na vlastné 
náklady a má záujem v opravách a revitalizácii pokračovať, 

e) si bezproblémovo plní platobné podmienky a vzájomná spolupráca so školou je na veľmi 
dobrej úrovni (pomoc pri oprave a údržbe školského areálu - oprava oplotenia a vstupnej 
brány, zhotovenie tabúľ, opakovaná obnova náteru fasády budovy školy), 

      
            2/ s c h v a ľ u j e 
 

prenájom nebytových priestorov v ZŠ Gessayova 2, Bratislava , v pavilóne A3 1. nadzemné podlažie, 
miestnosť č. 61 o výmere 38,70 m2 pre  Tenisový klub OLYMP Bratislava, občianske združenie, 
Šintavská 26/B, 851 01 Bratislava, IČO: 42128561, za účelom prevádzkovania šatne, klubovne 
a sociálneho zariadenia na dobu určitú od 01.07.2012 do 30.9.2020 s opciou do roku 2030 za cenu  
10,00 €/m2/rok, celkovo za 387,00 €/rok. 
 
Príjmy z prenájmu týchto priestorov budú príjmami pre zriaďovateľa a príjmy za poskytované služby 
a energie budú príjmami prenajímateľa. 

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 
 
 
Štatutárna zástupkyňa Základnej školy Gessayova 2, Bratislava žiada o schválenie prenájmu 
nebytových priestorov v objekte školy s celkovou plochou 38,70 m2 v pavilóne A3 1. nadzemné 
podlažie, miestnosť č. 61 v súlade s príkazom starostu č.13/2011a dod.č.1, 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 Občianske združenie  
TK OLYMP Bratislava , 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) žiadateľ pôsobí na ZŠ Gessayova 2 od 30.4.2008 a odvtedy zrevitalizoval a vybudoval na 
vlastné náklady dve tenisové ihriská, 

b) na prenajatú časť školského areálu má platnú nájomnú zmluvu do 30. 9. 2020 s opciou do roku 
2030, 

c) sa venuje príprave a výchove detí a mládeže na rekreačný a súťažný tenis, pričom táto činnosť 
nie je vykonávaná z komerčných a podnikateľských dôvodov, to znamená, že pri plnení 
sociálneho programu ponúka komplexnú prípravu deťom bez ohľadu na ich sociálne pomery 
(deťom z neúplných rodín, pri strate zamestnania jedného z rodičov, zdravotne 
hendikepovaným), 

d) rodičia detí majú pri využívaní tenisových ihrísk maximálne výhodné finančné podmienky vo 
výške od 17,00 €/mesiac, 

e) priestor, ktorý má v súčasnosti v prenájme do 30.6.2012, zrekonštruoval na vlastné náklady 
a má záujem v opravách a revitalizácii pokračovať, 

f) si bezproblémovo plní platobné podmienky a vzájomná spolupráca so školou je na veľmi 
dobrej úrovni (pomoc pri oprave a údržbe školského areálu - oprava oplotenia a vstupnej 
brány, zhotovenie tabúľ, opakovaná obnova náteru fasády budovy školy). 

      
 
Charakteristika priestorov a návrh ceny prenájmu: 
 Priestory na prenájom sa nachádzajú v pavilóne A3 1. nadzemné podlažie, miestnosť č. 61, ktorá 

bola pôvodne určená ako šatňa telovýchovného traktu o celkovej výmere 38,70 m2. Navrhovaná 
cena za  prenájom nebytových priestorov je 10,00 €/m2/rok, celkovo za 387,00 €/rok. Doba 
nájmu je navrhovaná na 15 rokov t.j. od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2027. 

       V Prílohe č. 1 k metodickému usmerneniu – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-
Petržalka je uvedená minimálna cena za užívanie šatne vo výške 0,50 €/hod., za energie vo výške 
4,50 €/hod. 

 Pre potreby nájomcu sú namontované merače elektrickej energie a vody. 
 Príjmy z prenájmu priestorov budú príjmami zriaďovateľa a príjmy za teplo pomôžu ZŠ v znížení 

celkových nákladov. 
 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.  
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom  zasadnutí dňa 12.6.2012 prijala uznesenie 
č.163 v tomto znení: 

Uznesenie č. 163 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
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odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava-Petržalka 
 

1/ konštatovať, 
 

že prenájom nebytových priestorov v ZŠ Gessayova 2, Bratislava pre občianske združenie TK 
OLYMP Bratislava 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) žiadateľ pôsobí na ZŠ Gessayova 2 od 30.4.2008 a odvtedy zrealizoval a vybudoval na 
vlastné náklady dve tenisové ihriská, 

b) má prenajatú časť školského areálu na základe platnej nájomnej zmluvy do 30.9.2020 
s opciou do r. 2030, 

c) sa venuje príprave a výchove detí a mládeže na rekreačný a súťažný tenis, pričom táto 
činnosť nie je vykonávaná z komerčných a podnikateľských dôvodov, to znamená, že pri 
plnení sociálneho programu ponúka komplexnú  prípravu deťom bez ohľadu na ich 
sociálne pomery, 

d) nebytový priestor, ktorý má v súčasnosti v prenájme do 30.6.2012, zrekonštruoval na 
vlastné náklady a má záujem v opravách a revitalizácii pokračovať, 

e) si bezproblémovo plní platobné podmienky a vzájomná spolupráca so školou je na veľmi 
dobrej úrovni (pomoc pri oprave a údržbe školského areálu – oprava oplotenia a vstupnej 
brány, zhotovenie tabúľ, opakovaná obnova náteru fasády budovy školy), 
 

2/ schváliť  
 

prenájom nebytových priestorov v ZŠ Gessayova 2, Bratislava v pavilóne A3 1. nadzemné 
podlažie, miestnosť č. 61 o výmere 38,70 m² pre Tenisový klub OLYMP Bratislava, občianske 
združenie, Šintavská 26/B, 851 01 Bratislava, IČO: 42128561, za účelom prevádzkovania šatne, 
klubovne a sociálneho zariadenia na dobu určitú od 01.07.2012 do 30.09.2020, s opciou do roku 
2030 za cenu 10,- €/m²/ rok, celkovo za 387,00 €/rok. 

 

Príjmy z prenájmu týchto priestorov budú príjmami pre zriaďovateľa a príjmy za poskytované 
služby a energie budú príjmami prenajímateľa. 
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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Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Gessayova 2 pre Tenisový klub OLYMP Bratislava, 
o.z. 
Stanovisko OŠKaŠ: 
- žiadateľ pôsobí v škole od roku 2008, na vlastné náklady vybudoval tenisové kurty 
- venuje sa okrem iného aj deťom a mládeže zo sociálne znevýhodnených rodín a tento dôvod ešte 

viac podčiarkuje , že ide o prípad hodný osobitného zreteľa 
- nebytový priestor, ktorý má aj v súčasnosti v prenájme zrekonštruoval na vlastné náklady 
- vzájomná spolupráca školy a o.z. Tenisový klub OLYMP je na veľmi dobrej úrovni, o. z. pomáha 

škole aj pri  opravách a údržbe ďalších častí objektu a areálu 
- záväzky vyplývajúce z prenájmu si nájomca plnil vždy v súlade so zmluvou 
- výška nájmu je v súlade s metodickými pokynmi  na prenájom nebytových priestorov 
- OŠKaŠ odporúča prenájom schváliť 
 
 
Stanovisko školskej komisie 
K bodu č. 10:  
Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Gessayova 2 pre Tenisový klub OLYMP Bratislava, 
o.z. 
- žiadateľ pôsobí v škole od roku 2008, na vlastné náklady vybudoval tenisové kurty 
- venuje sa okrem iného aj deťom a mládeže zo sociálne znevýhodnených rodín a tento dôvod ešte 

viac podčiarkuje , že ide o prípad hodný osobitného zreteľa 
- nebytový priestor, ktorý má aj v súčasnosti v prenájme zrekonštruoval na vlastné náklady 
- vzájomná spolupráca školy a O.z. Tenisový klub OLYMP je na veľmi dobrej úrovni, o.z pomáha 

škole aj pri  opravách a údržbe ďalších častí objektu a areálu 
- výška nájmu je v súlade s metodickými pokynmi  na prenájom nebytových priestorov 
 

Uznesenie  školskej komisie k  Návrhu na prenájom  nebytového priestoru v ZŠ Gessayova 2 pre 
Tenisový klub OLYMP Bratislava, o.z. 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
prenájom nebytového priestoru v ZŠ Gessayova 2 pre Tenisový klub OLYMP Bratislava, o.z. 
v zmysle predloženého návrhu uznesenia. 
Prítomní: 6   Za:  6   Proti: 0             Zdržali sa: 0 
 
 
 

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 nebytového priestoru v ZŠ Gessayova 2 pre Tenisový klub OLYMP 
Bratislava, o.z. 
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Stanovisko: 
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu zvýšiť cenu prenájmu na 20,00€/m2/rok 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  5 
Proti        : 1 
 
 
V Bratislave 31.5.2012                                                    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  
 

30. 05. 2012 
 

 
K bodu 8 : 
Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Gessayova 2, Bratislava pre Tenisový klub 
OLYMP Bratislava, o.z. 
 
Uznesenie  : 

 Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť prenájom 
nebytových priestorov v ZŠ Gessayova 2, Bratislava , v pavilóne A3 1.nadzemné podlažie, miestnosť 
č.61 o výmere 38,70 m2 pre  Tenisový klub OLYMP Bratislava, občianske združenie, Šintavská 26/B, 
851 01 Bratislava, IČO: 42128561, za účelom prevádzkovania šatne, klubovne a sociálneho zariadenia 
na dobu určitú od 01.07.2012 do 30.6.2027, za cenu  10,00 €/m2/rok, celkovo za 387,00 €/rok. 
 
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.                                                                                            
 
 
 


