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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov o celkovej
výmere 800 m2, blok B 1, II. a III. nadzemné podlažie v ZŠ Nobelovo nám. 6, Bratislava pre
Mgr. Jana Kamenská – 1. Súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND, J.Kostku
2428/18, 901 01 Malacky, IČO: 40 646 149, za účelom poskytovania výchovnovzdelávacích služieb pre deti predškolského veku a služieb s tým súvisiacich pre rodičov detí
na dobu určitú od 01.09.2015 do 31.08.2020 za cenu 10,80 €/m2/rok, zvýšenú o 20% za
užívanie spoločných priestorov, celkovo vo výške 10 368,00 €/rok

Príjem z prenájmu bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za poskytované služby a energie
budú príjmami prenajímateľa.
Zmluva o nájme nebytových priestorov bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: Mgr. Jana Kamenská – 1. Súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND,
J.Kostku 2428/18, 901 01 Malacky, IČO: 40 646 149
Predmet nájmu: nebytové priestory o celkovej výmere 800 m2 v trakte B1, II. a III.
nadzemné podlažie na Základnej škole, Nobelovo nám. 6, postavenej na pozemku parc.č.
4879 k.ú. Petržalka, súpisné číslo 1261, zapísanej na LV 4550, zverenej do správy ZŠ
Nobelovo nám. 6 protokolom č. 06/08/2012 zo dňa 23.11.2012.
Doba nájmu: na dobu určitú od 1.09.2015 do 31.08.2020.
Výška nájomného: 10,80 €/m2/rok, zvýšené o 20% za užívanie spoločných priestorov, t.j.
celkovo za 10 368 €/rok. (Mesačná suma nájomného predstavuje výšku 832,00 €.) Platba za
poskytované služby a energie je stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche
školy. Príjmy z prenájmu priestorov budú príjmami zriaďovateľa a príjmy za služby a energie
príjmami prenajímateľa. Cena nájmu je stanovená podľa prílohy č.1 k Metodickému
usmerneniu – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti
Bratislava-Petržalka a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Štatutárna zástupkyňa Základnej školy Nobelovo nám. 6, Bratislava na základe žiadosti
žiadateľa požiadala o schválenie prenájmu nebytových priestorov v objekte školy s celkovou
plochou 800 m2, pre Mgr. Janu Kamenskú – 1. súkromné opatrovateľské centrum
BABYLAND, prevádzka Súkromná materská škola, Nobelovo nám. 6, 851 01 Bratislava za
účelom prevádzkovania súkromnej materskej školy. Uvedené priestory boli prebudované
a skolaudované na vlastné náklady zriaďovateľa súkromnej materskej školy. 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. Z toho dôvodu navrhujeme posudzovať prenájom
predmetu nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Nájomná zmluva bola so
žiadateľom uzatvorená na dobu určitú od 01.09.2013 do 31.08.2015.
Žiadateľ si svoje finančné záväzky voči škole plní vždy riadne a včas, a svojou činnosťou
nenarúša výchovný a vzdelávací proces na škole. Vzhľadom na uvedené, riaditeľka školy
súhlasí s predmetným nájmom.
Návrh bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 01.06.2015 a v odborných
komisiách. Stanoviská komisií budú súčasťou materiálu.
Porovnanie výšky nájomného
Doba nájmu
2013/2015

Výška nájmu m2/rok nebytové priestory
10,80 € + 20% za užívanie spol. priestorov

2015/2020

detto

Prenajatá plocha
800 m2 nebytové
priestory
detto

Celkový ročný nájom
10 368,00 €
10 368,00 €
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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 rozvíjanie a podpora
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.
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VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA
Tento výpis má informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony
Okresný úrad Malacky
Číslo živnostenského registra: 106-10631
Obchodné meno
Mgr. Jana Kamenská - 1. Súkromné Opatrovateľské centrum BABYLAND
IČO
40646149
Miesto podnikania
90101 Malacky, J. Kostku 2428/18
Predmety podnikania
1. Opatrovateľská služba (starostlivosť o voľný čas) s výnimkou
poskytovania sociálnej a zdravotníckej starostlivosti
Deň vzniku oprávnenia: 12.11.2003
2. Organizovanie a poskytovanie výchovno-vzdelávacích aktivít,
konzultačnej a poradenskej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 12.11.2003
Prevádzkarne
85101 Bratislava-Petržalka, Nobelovo námestie 6
3. Organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych aktivít
Deň vzniku oprávnenia: 12.11.2003
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 12.11.2003
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 12.11.2003
6. Vyučovanie v odbore pedagogiky a estetiky

Deň vzniku oprávnenia: 12.11.2003
7. Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Deň vzniku oprávnenia: 12.11.2003
Dátum výpisu: 4.5.2015
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