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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 – 2 šatní v objekte Základnej školy Pankúchova 4, 
Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s., 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 futbalový klub na vlastné náklady vybudoval v areáli školy tri ihriská, ktorých 
údržbu zabezpečuje na vlastné náklady a ktoré využíva aj škola na vyučovací proces a všetky 
aktivity, ktoré klub vykonáva sú pre školu prínosom v oblasti podpory mladých talentov, 
medzi ktoré patria aj žiaci základnej školy, ktorí majú vytvorené individuálne študijné plány 
v rámci vzdelávania talentovanej mládeže. 
 
2/ s c h v a ľ u j e 
 
prenájom nebytových priestorov – 2 šatní v trakte B3 o výmere 54,5 m2 v objekte Základnej 
školy Pankúchova 4, 851 04 Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s., Kutlíkova 17, 851 02 
Bratislava, IČO: 45 469 725 na dobu určitú od 1.10.2012 do 30.6.2013 za cenu 12,50/m2/rok, 
celkovo za obdobie nájmu 510,94 €. 
 
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 za podmienky, že uhradí finančné záväzky k 30. 8. 2012 a k 30. 9. 2012 za 
prenájom nebytových priestorov Základnej škole Pankúchova 4, Bratislava. V opačnom 
prípade uznesenie stratí platnosť a zmluva nebude podpísaná. 
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Dôvodová správa 
 

Štatutárny zástupca Základnej školy Pankúchova 4, Bratislava požiadal listom zo dňa 
9.7.2012 o schválenie prenájmu nebytových priestorov – 2 šatní v objekte základnej školy, 
trakt B3 o výmere 54,5 m2 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 
FC Petržalka 1898, a.s. Kutlíkova17, 852 12 Bratislava, IČO: 45 469 725 pre potreby 
zabezpečenia tréningových procesov futbalových mládežníckych družstiev. 

Futbalový klub FC Petržalka 1898, a.s. uvedené nebytové priestory zrekonštruoval 
a zariadil tak, aby spĺňali podmienky, ktoré určuje štatút pre žiacke a dorastenecké súťaže. 
Dôvodom prenájmu je zabezpečenie zázemia tréningového procesu mládežníckych družstiev, 
ktoré trénujú na dvoch ihriskách, o ktorých údržbu sa stará futbalový klub. Nájomný vzťah 
žiada uzavrieť na dobu určitú od 1.10.2012 do 30.6.2013 za cenu 12,50 €/m2/rok. 
        

Žiadateľ, futbalový klub FC Petržalka má voči prenajímateľovi Základnej škole 
Pankúchova 4, Bratislava dlh, ktorý uznal. Dlh sa skladá z časti neuhradeného nájomného 
podľa nájomnej zmluvy z roku 2010 a neuhradeného nájomného podľa nájomnej  zmluvy 
č.18/2011 a 22/2011. Nakoľko mu bolo oznámené, že v prípade nevyrovnania dlhu s ním 
nebude uzatvorená žiadna ďalšia zmluva o prenájme,  zaviazal sa k splateniu dlhu v dvoch 
splátkach a to v termínoch  : 
I.splátka do k 30.8.2012 vo výške 2 000,- €, uhradená 
II. splátka do  30.9.2012 vo výške 2 577,54 € 
 
Žiadateľ bol dôrazne upozornený na zásadnú skutočnosť, ktorej oprávnenosť a závažnosť si 
uvedomuje, že v zmysle platných zásad mestskej časti a v prípade nezaplatenia uvedeného 
dlhu v objeme a termínoch podľa dohody, nebude s ním uzatvorená žiadna ďalšia zmluva 
o prenájme a neuhradené dlžné čiastky budú vymáhané. Súčasne bude musieť uvoľniť 
prenajaté priestory dňom 1.10.2012. Aj štatutár základnej školy odporúča schválenie ďalšieho  
prenájmu pre futbalový klub  úplným splatením celého dlhu v zmysle dohody o splátkovom 
kalendári uzatvorenej 28.6.2012, tak ako je uvedené v tejto správe. 

Navrhovaná cena za prenájom je v súlade s príkazom starostu č.3/2012, ktorým bola 
vydaná príloha č.1 – minimálne ceny prenájmov za rok 2012 k metodickému usmerneniu – 
postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej 
časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií. 
 

Platby za poskytované služby a energie (teplo, voda, elektrina) budú stanovené 
pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy. Odhadovaná výška  úhrady nákladov je 
za celé obdobie nájmu, t.j. 9 mesiacov  583,73 €,  príjmy za poskytované služby a energie 
budú príjmami prenajímateľa. 
 

Príjem z prenájmu priestorov predstavuje 12,50 € za meter a rok, za celý priestor a rok 
12,50*54,5= 681,25 €, za deväť mesiacov podľa zmluvy 510,94 €, mesačne 56,77 € a je 
čistým  príjmom pre zriaďovateľa.  
 

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť. 
Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 18.09.2012, 
ktorá odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka návrh schváliť. 
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Základná škola, Pankúchova 4, 851 04 Bratislava 
 
 
 

Oddelenie nakladania s majetkom  
MÚ Bratislava-Petržalka 
Kutlíkova 17 
851 12 Bratislava  

 
 
 
Naša značka:     Vybavuje:     Bratislava:  
432/2012    Mgr. Štefan Rác    09. 07. 2012 
 
 
 
Stanovisko riaditeľa ZŠ k žiadosti FC Petržalka 1898 a. s. o nájom dvoch šatní v termíne od 
1.10.2012 do 30.6.2013 
 
 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
 
 Predmet nájmu – dve šatne v trakte B3 využíval v minulosti FC a jeho predchodcovia 
PVFA a MFK Petržalka výlučne pre potreby tréningových procesov mladých futbalistov 
navštevujúcich útvar talentovanej mládeže I. a II. kategórie. Predchodca FC Petržalka 1898 a. 
s. obidve šatne zrekonštruoval a vybavil podľa svojich potrieb. Zabezpečoval si samostatne aj 
upratovanie šatní a údržbu ich zariadenia.  

Obidve šatne boli využívané v dopoludňajších hodinách 2x týždenne na ranné tréningy 
a popoludní denne po skončení vyučovania aj počas víkendov na odkladanie osobných vecí 
mladých futbalistov a zabezpečenie ich osobnej hygieny.  

ZŠ spolupracuje s FC a jeho predchodcami od roku 2002. Predchodca FC Petržalka 
1898 a.s. vybudoval v školskom areáli tri ihriská, ktoré využíva ZŠ Pankúchova 4 a 
Gymnázium Pankúchova 6 v jarných a jesenných mesiacoch na vyučovanie telesnej 
a športovej výchovy. Počas celého roka zabezpečuje na svoje náklady údržbu týchto ihrísk.  

 
FC Petržalka 1898 a. s. si v minulosti riadne neplnil svoje finančné záväzky voči ZŠ 

Pankúchova 4 pre celkovú svoju platobnú neschopnosť. V júni 2012 uznal svoj dlh voči ZŠ 
Pankúchova 4 a obidva subjekty uzavreli dohodu o splátkovom kalendári, v ktorej sa FC 
zaviazal splatiť dlh vo výške 4.577,54 eur v dvoch splátkach do 30.9.2012.  

 
ZŠ Pankúchova 4 podporovala a chce i naďalej podporovať prácu FC s mladými 

futbalovými talentami. Súčasťou našej podpory nie je len poskytovanie priestorov na 
tréningové procesy, ale aj vytváranie individuálnych podmienok pre devätnástich našich 
žiakov - futbalistov ich vzdelávaním podľa individuálnych študijných plánov. V školskom 
roku 2012/2013 plánujeme v takejto podpore nádejných futbalistov pokračovať a vypracovať 
individuálne študijné plány pre ďalších žiakom našej školy trénujúcich v útvare talentovanej 
mládeže.   

 
Žiadateľ navrhol výšku nájomného v sume 12,50 €/m², (10,40 € za m²/ročne, zvýšené 

o 20% za užívanie spoločných priestorov). Uvedené je v súlade s Príkazom starostu č.3/2012 
a podľa Prílohy č. 1 k Metodickému usmerneniu – postup pri prenájme nehnuteľného majetku 
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vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií, 
vydaného príkazom starostu č. 13/2011 vrátane Doplnku č. 1, vydaného Príkazom starostu č. 
2/2012.   

Poplatky za energie navrhujeme stanoviť zo spotreby a nákladov energií z roku 2011 
nasledovne pomernou časťou k prenajatej ploche šatní 54,5 m² k celkovej ploche budovy 
školy 8906 m² nasledovne:  

 
Náklady rok 2011: 
 
Teplo:   93 427 € : 8 906 m² x 54,5 m² = 571,72 € 
Voda:   13 259 € : 8 906 m² x 54,5 m² =   81,14 € 
Elektrina:  20 500 € : 8 906 m² x 54,5 m² = 125,45 € 
 
Spolu energie za rok: 778,31 € 
Alikvotná časť nákladov za 9 mesiacov nájmu: 583,73 € 
 

V školskom roku 2012/2013 sú priestory oboch šatní, o ktoré prejavil FC, voľné. 
Nájom šatní nebude narúšať organizáciu vyučovania a výchovnovzdelávací proces 
v dopoludňajšom čase, ani popoludňajšiu záujmovú činnosť žiakov.  

Svoje odporučenie k nájmu podmieňujem splateným celého dlhu FC Petržalka 
1898 a. s. voči ZŠ Pankúchova 4 do 30.9.2012.    
  
 
 
 
 
Bratislava: 9. 7. 2012       Mgr. Štefan Rác 
             riaditeľ ZŠ  
 

 
 

 
 
 
FC vybavuje aktuálny výpis z obchodného registra.  
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Uznesenie školskej komisie k Návrhu na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ 
Pankúchova 4 pre FC Petržalka 189 a.s. 
 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 189 
a.s. v zmysle predloženého návrhu uznesenia. 
 
Prítomní:  Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička 
 
Hlasovanie: za: 4     proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Zapísala: Mgr. Veronika Redechová, tajomníčka 
Za správnosť: Mgr. Ing. Michal Radosa, člen komisie – poverený predsedníčkou komisie 
overiť správnosť zápisnice 
 

 
 

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

zo  dňa 05. 09.  2012 
 
K bodu 9 : 
Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4, pre FC 
Petržalka 1898, a.s. 
 
Uznesenie : 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
prenájom nebytových priestorov – 2 šatní v trakte B3 o výmere 54,5 m2 v objekte Základnej 
školy Pankúchova 4, 851 04 Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s., Kutlíkova 17, 851 02 
Bratislava, IČO: 45 469 725 na dobu určitú od 1.10.2012 do 30.6.2013 za cenu 12,50/m2/rok, 
celkovo za obdobie nájmu 510,94 €. Príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom pre 
zriaďovateľa a príjmy za poskytované služby a energie budú príjmami prenajímateľa. 
 
Hlasovanie :  
za              :           6                proti          :        0              zdržal sa   :         0   
 
Bratislava  05. 09. 2012 
 
                                                                                                         Ing. Ľubomír Flandera, v.r.  
                                                                                                                  predseda komisie 
Za správnosť výpisu:                                                                                                                      
Ing. Ján Kubička , v.r.                                                                                            
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa  10.09.2012  
 
K bodu: Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC 
Petržalka 1898, a.s. 
 
Prítomní: I. Brezinská, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, L. Luhový, K. Mračková 
Neprítomní: P. Hochschorner, Ľ. Škorvaneková, R.Vizváry 
 
Stanovisko komisie: 

Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 
Bratislava Petržalka konštatovať skutočnosť uvádzanú v  predloženom materiáli a schváliť 
predĺženie zmluvy v navrhovanom znení, ktoré je  uvedené v predloženom materiáli. 
 
Za :6  Proti :0 Zdržali sa :0  Nehlasovali :0 
 
 
Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 
V Bratislave, dňa 11.9.2012  
 
 

Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 12.9.2012 

 
 
Prítomní:  Ing. Štefanička, Mgr. Bučan, Ing. Pašková,  Ing. Arnold, Ing. Kovár PhD,  
Ing. Borotovský 
 
Ospravedlnení: p. Holzhauserová, Ing. Klein 
 
K bodu :  
Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4, pre FC 
Petržalka 1898, a.s.,  
 
Stanovisko: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  5 
Zdržal sa : 1 
 
V Bratislave 13.9.2012                                                    Ing. Štefanička Filip v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 
 


