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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava- Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

schváliť
prenájom nebytových priestorov, štyri triedy, dva kabinety, chodba a sociálne zariadenia
nachádzajúce sa v bloku B1, prízemie o celkovej výmere 412,2 m2 v objekte ZŠ Lachova 1,
851 03 Bratislava pre Johannes Senio Service s.r.o., Lachova 1, 851 03 Bratislava, IČO:
35872144, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu určitú od 01.12.2013 do
30.11.2018 za cenu 9,40 €/m2/rok, celkovo za
3874,68 €/rok

Príjem z prenájmu je príjmom pre zriaďovateľa a príjem za poskytované služby a energie sú
príjmom pre prenajímateľa. Cena služieb a energií bude stanovená pomerom prenajatej
plochy k celkovej ploche školy.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.

Dôvodová správa

Štatutárny zástupca základnej školy Lachova 1,Bratislava požiadal o opätovný prenájom
nebytových priestorov pre súkromnú strednú odbornú školu, Johannes Senio Service, s.r.o.,
Lachova 1, 851 03 Bratislava v objekte základnej školy. Platnosť nájomnej zmluvy končí dňa
30.11.2013. Riaditeľ školy súhlasí s pokračovaním v tomto nájomnom vzťahu so
spoločnosťou Johannes Senio Service s.r.o. a žiada tento prenájom posudzovať ako prípad
hodný osobitného zreteľa z nasledovných dôvodov:
Súkromná škola vzdeláva dospelých v pomaturitnom vzdelávaní. Spolupráca so ZŠ spočíva
vo vzdelávacích aktivitách pre žiakov základnej školy v oblasti ochrany zdravia a poskytnutia
prvej pomoci pri účelových cvičeniach. Financovanie prenajatých priestorov zo strany
nájomcu je bezproblémové, svoje záväzky si plnia včas. Súkromná škola investovala do
zveľaďovania prenajatých priestorov vlastné finančné prostriedky, vybudovala samostatný
vchod do týchto priestorov, čím zabránila k možnému narúšaniu výchovno-vzdelávacieho
procesu žiakov ZŠ. Konatelia spoločnosti požiadali o zníženie nájomného hlavne z dôvodu,
že po 18.00 hod. sa nebyt.priestory nevyužívajú a taktiež počas prázdnin sa nevyužívajú.
Avšak vzhľadom na uvedené, riaditeľ ZŠ navrhuje ročný nájom vo výške 7646,38 €, z toho za
prenájom priestorov 3867,95/rok a za spotrebovanú energiu, ktorá je stanovená pomerom
prenajatej plochy k celkovej ploche školy vo výške 3778,43 €/rok.
Príjem z prenájmu je príjmom pre zriaďovateľa a príjem za poskytované služby a energie sú
príjmom pre prenajímateľa.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.

Základná škola, Lachova ul. č. 1, 851 03 Bratislava

V Bratislave 21. 10. 2013
Č. j.: 2013/600

VEC: Stanovisko
Riaditeľ Základnej školy na Lachovej ul. č. 1 v Bratislave-Petržalke vyjadruje súhlas
s predĺžením nájmu časti budovy – prízemie budovy v bloku B1 pre Súkromnú strednú
odbornú školu Johannes Senio Service a pre Johannes Senio Service s. r. o. ako pre
prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov na obdobie od 01. 12. 2013 do 30. 11. 2018.
Súkromná stredná odborná škola, ktorá vzdeláva dospelých v pomaturitnom vzdelávaní, má
na základe zmluvy z 03. 11. 2008 prenajaté prízemie budovy bloku B1 o výmere 412,2 m2 –
štyri triedy, dva kabinety, chodbu a sociálne zariadenia. Spolupráca školy a SSOŠ je na
dobrej úrovni, ich zamestnanci robia pre našich žiakov vzdelávacie aktivity v oblasti ochrany
zdravia a poskytnutia prvej pomoci pri účelových cvičeniach. Financovanie prenajatých
priestorov zo strany nájomcu je bezproblémové, vždy si načas plní svoje záväzky. Sama
SSOŠ investovala do zveľaďovania miestností svoje vlastné prostriedky vybudovaním
samostatného vchodu do prenajatých priestorov. Príjmy z prenájmu týchto priestorov, ktoré
škola momentálne nevyužíva pre svoju činnosť, budú príjmom zriaďovateľa a príjmy za
energie budú škole pomáhať v znížení nákladov na energie.
Riaditeľ školy navrhuje ročný nájom vo výške 7.646,38 €, z toho za prenajatú plochu
3.867,95 € a za spotrebovanú energiu (prepočítanú na prenajatú plochu z celkovej plochy
školy) 3.778,43 € (predpísané mesačné nájomné vo výške 637,20 €).
Za kladné vybavenie ďakujeme a zostávame s pozdravom.

Mgr. Gustáv Nagy
riaditeľ školy

