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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 Nobelovo nám. č. 6, 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 predmetné priestory boli prebudované a skolaudované na 
vlastné náklady zriaďovateľa súkromnej materskej školy, o ktoré predtým neprejavil záujem 
iný subjekt. Spolupráca medzi školou a súkromnou materskou školou je na vysokej úrovni 
v oblasti poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti predškolského veku                     
s  výučbou cudzích jazykov, ako aj  v záujmovej a mimoškolskej činnosti a tieto služby sú 
využívané deťmi  z celého územia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

 
     2/  s c h v a ľ u j e 
 

prenájom nebytových priestorov v ZŠ Nobelovo nám. č. 6, 851 01 Bratislava o výmere      
800 m2 pre Mgr. Janu Kamenskú – 1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND, so 
sídlom J. Kostku 2428/18, 901 01 Malacky, prevádzka Nobelovo nám.č.6, 851 01 Bratislava, 
IČO: 40 646 149, za účelom prevádzkovania súkromnej materskej školy na dobu určitú od 
01.09.2012 do 31.8.2013 za cenu  10,40 €/m2/rok, zvýšenú o 20% za užívanie spoločných 
priestorov, celkovo za 
 
      9 984,-  €/rok. 
 
 
 
Príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom 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 Nobelovo nám. č. 6, Bratislava žiada o schválenie 
prenájmu nebytových priestorov v objekte školy s celkovou plochou 800 m2 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 Mgr. Janu Kamenskú –                  
1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND, prevádzka Súkromná materská škola , 
Nobelovo nám. č. 6, 851 01 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 dôvodov, že predmetné priestory boli prebudované a skolaudované na vlastné náklady 
zriaďovateľa súkromnej materskej školy, o ktoré predtým neprejavil záujem iný subjekt. 
Spolupráca medzi školou a súkromnou materskou školou je na vysokej úrovni v oblasti 
poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti predškolského veku s   výučbou 
cudzích jazykov ako aj  v záujmovej a mimoškolskej činnosti a tieto služby sú využívané 
deťmi z celého územia mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 
 
 
Charakteristika priestorov a návrh ceny prenájmu: 
 Priestory na prenájom sa nachádzajú v budove základnej školy, ktoré boli pôvodne 
určené ako triedy a školské kabinety pre výchovno-vzdelávací proces o celkovej výmere 800 
m2. Navrhovaná cena za  prenájom nebytových priestorov je 10,40 €/m2/rok, pričom je  ročne 
zvýšená o 20% za užívanie spoločných priestorov, t.j. celkovo na 9 984,00 €/rok (mesačná 
suma nájomného predstavuje výšku 832,00 €.). 
 Doba nájmu je navrhovaná na  jeden kalendárny rok, t.j. od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. 
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 triedy vo výške 1,20 €/hod., za 
energie vo výške 4,00 €/hod. 
 
 Príjmy z prenájmu priestorov budú príjmami zriaďovateľa a príjmy za služby a energie 
príjmami prenajímateľa. 
 

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.164, ktoré je totožné s navrhovaným uznesením. 
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Charakteristika a zameranie 
Súkromnej materskej školy Nobelovo námestie 6, Bratislava 

 

Súkromná materská škola na Nobelovom námestí č.6 úspešne ponúka svoje služby už 
od roku 2005 deťom a rodičom bývajúcim v MČ Bratislava- Petržalka. Teší sa spokojnosti zo 
strany rodičov, detí ale aj partnerov. 

Materská škola je  dvojtriedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 2 – 6 
rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.  

Zameriava sa na komplexný rozvoj osobnosti a to aj realizovaním prosociálneho 
programu v spolupráci so psychológom, rozvojom tvorivosti a estetických hodnôt (aj 
realizovaním projektu v spolupráci s výtvarnými pedagógmi v SNG - tvorivé dielne, tvorivá 
dramatika či s pedagógmi v SNM, hudobných koncertov spolupráci s BHC a ZUŠ). 
Samozrejmosťou je rozvoj jazykových zručností (anglický jazyk, taktiež ponuka španielčiny, 
portugalčiny, nemčiny), dôležitou je aj podpora  a rozvíjanie športových aktivít (tenis, 
gymnastika, tanec, plávanie, lyžovanie, korčuľovanie). Do programu sú zaraďované aj 
aktivity na rozvoj environmentálnej výchovy  
Výchovno–vzdelávaciu prácu zabezpečujú učiteľky, psychológ  a ďalší špecializovaní 
spolupracovníci. 

Mgr. Jana Kamenská, v .r. 

 
 

Stanovisko riaditeľky školy 
 
 S pani Mgr. Janou Kamenskou, riaditeľkou Súkromnej MŠ Nobelovo nám. č. 6 
bezproblémovo spolupracujeme pri prenájme nebytových priestorov  už  piaty rok. 
 Prenajaté nebytové priestory slúžia na prevádzkovanie predškolského výchovno-
vzdelávacieho zariadenia. 
 Predmetné priestory prenájmu slúžili v minulosti ako triedy a školské kabinety pre 
učiteľov. Z dôvodu poklesu žiakov na škole zostali tieto priestory nevyužité. O uvedené 
priestory prejavila záujem len Súkromná MŠ v roku 2007, ktorej zriaďovateľ na vlastné 
náklady prebudoval a skolaudoval uvedené priestory. 
Služby Súkromnej MŠ využívajú deti z celého územia Mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
Priestor a prevádzka  MŠ svojou činnosťou nenarúša výchovno-vzdelávací proces našej školy. 

S MŠ máme výbornú spoluprácu v oblasti výučby cudzích jazykov, záujmovej 
a mimoškolskej činnosti. 

S finančnou pomocou MŠ sme vybudovali hojdačky a preliezačky aj pre žiakov ŠKD 
v letnej škole prírody. 

Príjem z prenájmu z týchto priestorov tvorí príjmy zriaďovateľa  a platby za energie sa 
využívajú na čiastočnú úhradu energií základnej školy. Financovanie prenajímaných 
priestorov zo strany Mgr. Kamenskej bolo doposiaľ bezproblémové, vždy si načas plní svoje 
záväzky a povinnosti. 

Vyjadrujem súhlasné stanovisko k prenájmu nebytových priestorov na dvoch 
podlažiach v bloku B1 v Základnej škole Nobelovo nám.č.6 pre Súkromnú MŠ Nobelovo 
nám. č. 6, 85101 Bratislava. 

 
 
 
                                                                                               PaedDr. Valéria Fogašová 
                                                                                                      riaditeľka školy 



12 

 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte  ZŠ Nobelovo nám. č. 6 pre Mgr. Janu 
Kamenskú – 1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND 
Stanovisko OŠKaŠ: 
- prenajaté priestory slúžia na prevádzkovanie súkromného predškolského výchovno-

vzdelávacieho zariadenia už od roku 2007 
- vzájomná spolupráca ZŠ a MŠ je na mimoriadnej úrovni, obe školy vzájomne 

spolupracujú v oblasti vyučovania cudzích jazykov a záujmovej činnosti, kde si navzájom 
pomáhajú 

- Opatrovateľské centrum sponzorovalo ZŠ, ktorá si vďaka tomu mohla vybudovať 
hojdačky a preliezačky pre žiakov ŠKD 

- platby za prenájom zo strany nájomcu boli vždy bezproblémové, skutočnosť, že 
opatrovateľské centrum pôsobí na území Petržalky pomáha vykývať aj nedostatok kapacít 
v MŠ 

- 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 vypracovala: 
Mgr. Veronika Redechová, 
vedúca OŠKaŠ 
 

 

Stanovisko školskej komisie 
 

 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte  ZŠ Nobelovo nám. č. 6 pre Mgr. Janu 
Kamenskú – 1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND 
- prenajaté priestory slúžia na prevádzkovanie súkromného predškolského výchovno-

vzdelávacieho zariadenia už od roku 2007 
- vzájomná spolupráca ZŠ a MŠ je na mimoriadnej úrovni, obe školy vzájomne 

spolupracujú v oblasti vyučovania cudzích jazykov a záujmovej činnosti, kde si navzájom 
pomáhajú 

- Opatrovateľské centrum sponzorovalo ZŠ, ktorá si vďaka tomu mohla vybudovať 
hojdačky a preliezačky pre žiakov ŠKD 

- platby za prenájom zo strany nájomcu boli vždy bezproblémové, skutočnosť, že 
opatrovateľské centrum pôsobí na území Petržalky pomáha vykývať aj nedostatok kapacít 
v MŠ 

- výška nájmu je v súlade s metodickými pokynmi  na prenájom nebytových priestorov 
 

Uznesenie  školskej komisie k  Návrhu na prenájom  nebytových priestorov v objekte  ZŠ 
Nobelovo nám. č. 6 pre Mgr. Janu Kamenskú – 1. súkromné opatrovateľské centrum 
BABYLAND 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť prenájom nebytových priestorov v objekte  ZŠ Nobelovo nám. č. 6 pre Mgr. Janu 
Kamenskú – 1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND v zmysle predloženého 
návrhu uznesenia. 
Prítomní: 6   Za: 6    Proti:0              Zdržali sa:0 
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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 nebytových priestorov v objekte  ZŠ Nobelovo nám. č. 6 pre Mgr. 
Janu Kamenskú – 1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND 
 
Stanovisko: 
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu: 
a)  zvýšiť základnú cenu prenájmu na 20,00 €/m2/rok, 
b) v ďalšom školskom roku prenajať priestory verejnou súťažou. 

 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  5 
Zdržal sa : 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 9 : 
Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte  ZŠ Nobelovo nám. č. 6, Bratislava 
pre Mgr. Janu Kamenskú – 1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND, J. 
Kostku 2428/18, 901 01 Malacky, IČO: 40 646 149 
 
Uznesenie  : 

      Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
prenájom nebytových priestorov v ZŠ Nobelovo nám. č. 6, 851 01 Bratislava o výmere      
800 m2 pre Mgr. Janu Kamenskú – 1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND, so 
sídlom J. Kostku 2428/18, 901 01 Malacky, prevádzka Nobelovo nám.č.6, 851 01 Bratislava, 
IČO: 40 646 149, za účelom prevádzkovania súkromnej materskej školy na dobu určitú od 
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01.09.2012 do 31.8.2013 za cenu  10,40 €/m2/rok, zvýšenú o 20% za užívanie spoločných 
priestorov, celkovo za  9 984,-  €/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.                                                             
 

 


