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Návrh uznesenia: 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 427,11 m2 v objekte Základnej školy 
Tupolevova 20, 851 01 Bratislava, za účelom prevádzkovania evanjelickej materskej školy 
Dr. Filipa Melanchtona pre Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Nám. SNP 
5, 960 66 Zvolen, IČO: 31 933 475, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.9 
písm. c) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dobu určitú odo dňa 
1.07.2014 do 30.06.2024 za cenu 1,20 €/m2/rok, celkovo za 512,53 €/rok. 
 
Príjem z prenájmu je príjmom zriaďovateľa a príjem za poskytované služby a energie sú 
príjmom prenajímateľa.  

 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stráca 
platnosť. 
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Dôvodová správa 
 
  
 Protokolom mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 10/08/2012 bola ZŠ Tupolevova 20, 
Bratislava zverená správa nehnuteľného majetku, stavba so súp.č.1010, na pozemku parc. č. 
3193, (budova školy) a pozemky parc. č. 3188, parc. č.3191, parc. č.3192, parc. č. 3193, 
parc.č.3194/1, parc.č.3194/2, parc.č.3195, parc.č.3196, a parc.č.3225 v k.ú. Petržalka.  
 Štatutárny zástupca ZŠ Tupolevova 20, 851 01 Bratislava, žiada o schválenie 
prenájmu v súlade s príkazom starostu č.13/2011, ktorým bolo vydané metodické usmernenie 
– postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti a zvereného do 
správy mestskej časti a jej organizácií  pre  doterajšieho nájomcu Západný dištrikt 
Evanjelickej cirkvi a.s. na Slovensku, ktorý prevádzkuje súkromnú MŠ Dr. Filipa 
Melanchtona 

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 poskytovania všeobecne prospešných služieb pre obyvateľov mestskej časti 
prostredníctvom prevádzkovania cirkevnej materskej školy. 
 
Charakteristika predmetu prenájmu: 
Ide o nebytové priestory o výmere 427,11 m2 v objekte  ZŠ Tupolevova ul. Nájomca užíva 
tieto priestory za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb pre obyvateľov 
mestskej časti prostredníctvom prevádzkovania cirkevnej materskej školy. 
 
Predmetné priestory si nájomca prispôsobil na prevádzku škôlky. Deti z evanjelickej MŠ sa 
stravujú v jedálni základnej školy, čím prispievajú na chod a réžiu jedálne. Nájomca používa 
všetky svoje príjmy výlučne na chod a rozvoj školy. Nájomná zmluva bola uzatvorená na 5 
rokov od 30.6.2009. Výška nájmu bola v tom čase stanovená na 0,36 €/m2/rok. Ročné 
nájomné v súčasnosti predstavuje čiastku 153,75 €. 
Vzhľadom k tomu, že nájomca neinvestuje do prenajatých priestorov navrhuje riaditeľ školy 
prenajať nebytové priestory na kratšie obdobie ako 15 rokov.  
Poplatky za poskytované služby a energie budú počítané pomerom z prenajatej plochy, 
k celkovej ploche školy a počtu detí podľa aktuálnej spotreby. 
 
Vzhľadom k uvedenému, navrhujeme prenájom na dobu určitú na 10 rokov od 1.07.2014 do 
30.06.2024 za cenu 1,20 €/m2/rok celkovo za 512,53 €/rok. 
 
Záver: Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia 
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto 
uznesenie stratí platnosť. 
Návrh bol prerokovaný v odborných komisiách. Stanoviská komisií sú súčasťou materiálu. 
Miestna rada návrh prerokovala dňa 17.06.2014 a odporúča ho schváliť. 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka,  
komisia správy majetku a miestnych podnikov 

 
 
Výpis zo zápisnice z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo dňa 
11.06.2014 
 
k bodu 8. Návrh na predĺženie nájmu NP v objekte ZŠ Tupolevova 20 pre Západný dištrikt 
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku 
 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený 
návrh schváliť na dobu 5 rokov. 
 
Hlasovanie :  
za              :    5                  proti          :       0             zdržal sa   :     0      nehlasoval:  1 
 
 
Zapísala :         Ing.Ľuboš Flandera  
Mgr. Iveta Strapcová       predseda  v.r. 
tajomník komisie v.r. 
Bratislava, dňa 11.06.2014 
 
 
 

Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 11.6.2014 

 
 
Prítomní:  Ing. Štefanička,  p. Holzhauserová, Ing. Borotovský, 
Ing. Klein, Ing. Kovár PhD,  
 
Neprítomní: Ing. Pašková, Ing. Arnold, Mgr. Bučan 
 
K bodu :  
Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Tupolevova 20, 
Bratislava pre Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi  a.v. na Slovensku 
 
Stanovisko: 
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu upraviť dobu prenájmu na 5 rokov a 
schváliť predložený materiál s touto zmenou 
Hlasovanie: 
Prítomní :  5 
Za           :  5 
 
 
V Bratislave 12.6.2014                                                    Ing. Štefanička Filip v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 
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Uznesenie školskej komisie z 11. 06. 2014 k materiálu Návrh na predĺženie nájmu 
nebytových priestorov v objekte ZŠ Tupolevova 20, pre Západný dištrikt Evanjelickej  cirkvi. 
a. v.  
Školská komisie MZ odporúča MZ schváliť uznesenie tak ako je uvedené v materiáli 
Prítomní: Mgr. Z. Lukačková, Ing. M. Černák, Mgr. Ing. M. Radosa, p. P. Ružička,  
Hlasovanie:  za:  4   proti: 0   zdržal/li sa: 0 
        Za správnosť 
        Mgr. Zuzana Lukačková, v .r. 
        predsedníčka školskej komisie 
 
zapísala: 
Mgr. Veronika Redechová, v. r. 
tajomníčka školskej komisie 
V Bratislave 13.06.2014 
 
 


