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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 nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5, 851 01, Bratislava pre Tanec proti 

drogám, občianske združenie, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36076228, je 
prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že výučba krúžku moderného tanca 
bude určená predovšetkým žiakom základnej školy, žiadateľ je dlhoročným nájomcom 
nebytového priestoru školy a spolupráca s občianskym združením je na veľmi vysokej úrovni, 

 
           2/ s c h v a ľ u j e 
 

prenájom nebytového priestoru, miestnosť č. 028, 1. podzemné podlažie, trakt A2, o celkovej 
výmere 83,10 m2 v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, súp. č. 999, na pozemku 
parc. č. 3284 v k. ú. Petržalka, pre Tanec proti drogám, občianske združenie, Prokofievova 5, 
851 01 Bratislava, IČO: 36076228 , za účelom výučby krúžku moderného tanca na dobu 
určitú od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2017 
v čase: utorok od 14.30 hod.  do 20.30 hod., 

štvrtok od 14.30 hod. do 20.30 hod., 
piatok  od 14.30 hod. do 15.45 hod., 

za cenu 1,20 €/hod., celkovo za 13 hodín a 15 minút týždenného nájmu, celkový nájom vo 
výške  15,90 €/týždeň. 
 
Príjem z prenájmu nebytových priestorov bude príjmom  pre zriaďovateľa a príjmy za 
poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa. 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.  
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Dôvodová správa 
 
 

 Štatutárna zástupkyňa Základnej školy Prokofievova 5, 851 01 Bratislava žiada o schválenie 
prenájmu  nebytového priestoru – v objekte školy  v súlade s príkazom starostu č. 13/2011                  
a 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 Tanec proti drogám, o. z., Prokofievova 5, 851 01 Bratislava,               
IČO: 36076228, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona     
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že výučba krúžku 
moderného tanca bude určená predovšetkým žiakom základnej školy. 

 Nebytové priestory sa nachádzajú v 1. podzemnom podlaží traktu A2, miestnosť č. 028, 
o celkovej výmere 83,10 m2, v objekte školy na Prokofievovej ul.č.5 v Bratislave, súp. č. 
stavby 999, na pozemku parc. č. 3284 v k. ú. Petržalka. Predmetné nehnuteľnosti boli zverené 
do správy základnej škole na základe Protokolu č.3/2003 o zverení správy majetku zo dňa     
5. 3. 2003 a jeho dodatku č. 1. 
Navrhovaná cena za  prenájom triedy  je 1,20 €/hod., čo pri celkovom počte 13 hodín a 15 
minút  týždenného nájmu predstavuje čiastku 15,90 €/týždeň.  
Cena za energie je navrhnutá na 4,50 €/hod. 
Výška nájmu za užívanie nebytového priestoru je v súlade s minimálnou cenou za užívanie 
šatne a s minimálnou cenou za energie uvedenej 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.  
 
Doba nájmu je navrhovaná na dobu určitú a to na obdobie od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2017. 
 
Príjem z prenájmu nebytových priestorov bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za služby 
a energie  budú príjmom prenajímateľa. 
 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 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.167, ktoré je totožné s navrhovaným uznesením. 
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Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5 pre Tanec proti drogám, o.z. 
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Stanovisko OŠKaŠ: 
1. spolupráca ZŠ s OZ Tanec proti drogám bola aj v predchádzajúcom období na veľmi 

dobrej úrovni 
2. obe organizácie ZŠ a OZ si vzájomne pomáhajú a vychádzajú v ústrety vo výchovno-

vzdelávacej oblasti s osobitným dôrazom na prevenciu detí a mládeže pred negatívnymi 
javmi a v boji proti drogám realizáciou zaujímavej a príťažlivej mimoškolskej záujmovej 
činnosti 

3. záväzky vyplývajúce z prenájmu si nájomca plnil vždy v súlade so zmluvou 
4. výška nájmu je v súlade s metodickými pokynmi  na prenájom nebytových priestorov 
5. OŠKaŠ odporúča prenájom schváliť 
 
 

Stanovisko vypracovala: 
Mgr. Veronika Redechová, 
vedúca OŠKaŠ 
 
 
Stanovisko školskej komisie 
 
Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5 pre Tanec proti drogám, o.z. 

- spolupráca ZŠ s OZ Tanec proti drogám bola aj v predchádzajúcom období na veľmi 
dobrej úrovni, 

- obe organizácie ZŠ a OZ si vzájomne pomáhajú a vychádzajú v ústrety vo výchovno-
vzdelávacej oblasti s osobitným dôrazom na prevenciu detí a mládeže pred 
negatívnymi javmi a v boji proti drogám realizáciou zaujímavej a príťažlivej 
mimoškolskej záujmovej činnosti. 

 
 
Uznesenie  školskej komisie k  Návrhu na prenájom  nebytových priestorov v objekte  ZŠ 
Prokofievova 5 pre Tanec proti drogám, o.z. 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť prenájom nebytových priestorov v objekte  ZŠ Prokofievova 5 pre Tanec proti 
drogám, 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 Prokofievova 5 pre Tanec proti drogám, 
o.z. 
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Stanovisko: 
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
 
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 12 : 
Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava pre 
Tanec proti drogám, občianske združenie, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava,                      
IČO: 36076228 
 
Uznesenie  : 

      Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
prenájom nebytového priestoru, miestnosť č. 028, 1. podzemné podlažie, trakt A2, o celkovej 
výmere 83,10 m2 v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, súp. č. 999, na pozemku 
parc. č. 3284 v k. ú. Petržalka, pre Tanec proti drogám, občianske združenie, Prokofievova 5, 
851 01 Bratislava, IČO: 36076228 , za účelom výučby krúžku moderného tanca na dobu 
určitú od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2017 
v čase: utorok od 14.30 hod.  do 20.30 hod., 

štvrtok od 14.30 hod. do 20.30 hod., 
piatok  od 14.30 hod. do 15.45 hod., 

za cenu 1,20 €/hod., celkovo za 13 hodín a 15 minút týždenného nájmu, celkový nájom vo 
výške  15,90 €/týždeň.  Príjem z prenájmu nebytových priestorov bude príjmom  pre 
zriaďovateľa a príjmy za poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa. 
 
Hlasovanie :  
V čase hlasovania prítomní piati členovia komisie – výsledok hlasovania 
za              :           5                proti          :        0              zdržal sa   :         0   
 
Bratislava  30. 05. 2012  
 
                                                                                                         Ing. Ľubomír Flandera, v.r.  
                                                                                                                  predseda komisie 
Za správnosť výpisu:                                                                                                                      
Ing. Ján Kubička , v.r.                            


