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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov nájom priestorov nefunkčného školského bazéna o výmere 200 m
2
 

v objekte ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava, zapísaného na LV 4550, pre OZ CHARLIE 

dance studio, Červeňákova 17, 841 01 Bratislava, IČO: 30 814 987, za účelom  

vybudovania tanečnej sály z vlastných finančných prostriedkov a organizovania kurzov tanca 

pre širokú verejnosť a mládež Petržalky, za podmienky investovania do revitalizácie 

a rekonštrukcie priestorov vo výške minimálne 50.000,- € do doby 3 rokov od začiatku 

nájomného vzťahu, na dobu určitú od 01.07.2018 do 30.06.2038, za cenu 1,00 €/m
2
/ rok, 

celkovo za 200,- €/rok. 

 

Zmluva o nájme pozemkov 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: OZ CHARLIE dance studio, Červeňákova 17, 841 01 Bratislava,  

IČO: 30 814 987  

 

Predmet nájmu: nefunkčný školský bazén o celkovej výmere 200 m
2
 v objekte ZŠ Dudova 

2, 851 02 Bratislava, zapísaný na LV 4550 v prospech Mestskej časti Bratislava-Petržalka,  

zverený do správy základnej školy na základe Protokolu č.11/08/2012 zo dňa 27.11.2018 

v znení dodatku č.1, 2 

 

Výška nájmu: 1,00 €/m
2
/ rok, celkovo za 200,- €/rok za podmienky investície do 

rekonštrukcie minimálne vo výške 50 000,- €, ktoré budú preinvestované v roku 2018, 

najneskoršie do troch rokov od podpísania nájomnej zmluvy. 

 

Doba nájmu:   určitá od 01.07.2018 do 30.06.2038 (dvadsať rokov) 

 

Štatutárna zástupkyňa ZŠ Dudova 2, Bratislava, listom zo dňa 25.05.2018 požiadala 

o možnosť schválenia prenájmu nefunkčného školského bazéna v objekte školy pre žiadateľa 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov, že občianske združenie CHARLIE 

dance studio má záujem zainvestovať sumu viac ako 50.000,- € do revitalizácie 

a rekonštrukcie priestorov od počiatku nefunkčného školského bazéna. OZ zrekonštruuje 

a revitalizuje priľahlé vstupné priestory, prístupové chodby, vybuduje WC a sprchy 

a vybuduje pri vstupe do ZŠ mreže s dvojkrídlovými dverami.  Zámerom OZ je tento priestor 

nefunkčného bazénu upraviť a vybudovať tam tanečnú sálu, resp. menšiu telocvičňu, ktorá 

bude v doobedňajších hodinách využívaná výlučne žiakmi ZŠ na výučbu telesnej 

výchovy a zároveň bude mať ZŠ možnosť tento priestor využívať aj na realizáciu výchovnej 

činnosti ŠKD, a v poobedňajších hodinách bude slúžiť výučbe tanca. OZ svojou činnosťou 

a výchovným pôsobením motivuje deti a mládež k zdravému spôsobu života bez drog, 

cigariet a alkoholu, a zároveň obohatí program výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ. Združenie 

od svojho vzniku v r.1990 vychovalo niekoľko majstrov Slovenska a majstrov sveta 

v kategóriách detí, juniorov aj dospelých. Organizuje kurzy tancov pre širokú verejnosť 

a mládež Petržalky. OZ taktiež organizuje súťaže Slovenského pohára a Majstrovstiev sveta, 

v roku 2012 aj pod patronátom starostu Petržalky. Vybudovanie tohto priestoru bude stáť 

nájomcu nemalé finančné prostriedky a nájomca bude tento priestor užívať len na 50% 

z možného reálneho času prevádzky. Žiaci ZŠ Dudova a rodičia prejavili záujem o záujmovú 

činnosť, ktorú ponúka občianske združenie CHARLIE dance studio vytvorením 

špecializovaného krúžku.  
 Príjem z prenájmu priestorov bývalého školského bazéna bude príjmom zriaďovateľa 

a príjem za poskytované služby a energie sú príjmom prenajímateľa. Úhrada nákladov 

spojených s prevádzkou bude uhrádzaná na základe vyúčtovania zaslaného prenajímateľom 

a vypočítaná pomerom z prenajatej plochy k celkovej ploche školy. 

 Občianske združenie CHARLIE dance studio svojou činnosťou nebude narúšať 

výchovný a vzdelávací proces na škole. Vzhľadom na uvedené riaditeľka školy odporúča 

tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 Návrh bol prerokovaný v odborných komisiách. Stanoviská komisií sú súčasťou 

materiálu. Miestna rada návrh prerokovala dňa 19.06.2018 a odporúča ho schváliť. 
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Evidencia občianskych združení 

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy 
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 

 

Výpis z registra 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony. 
 
Názov združenia 
Občianske združenie CHARLIE dance studio 
Sídlo 
Červeňákova 17, 84101 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika 
IČO 
30814987 
Dátum vzniku 
02.03.1994 
Dátum vstupu do likvidácie 
Dátum zániku 
 
Oblasti činnosti 

 spev, tanec, hudba 

 

Späť 

 
 

 
| Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |  

Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Registračného čísla | IČO | Oblasti činnosti  |  
| Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |  

 

 
| Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |  

 

 

javascript:history.go(-1)
http://ives.minv.sk/rez/registre/default.aspx
http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/start.aspx?type=oz
http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/list.aspx?type=oz
http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/listfull.aspx?type=oz
http://ives.minv.sk/rez/registre/filter/filternazov.aspx?type=oz
http://ives.minv.sk/rez/registre/filter/filtersidlo.aspx?type=oz
http://ives.minv.sk/rez/registre/filter/filterregcis.aspx?type=oz
http://ives.minv.sk/rez/registre/filter/filterico.aspx?type=oz
http://ives.minv.sk/rez/registre/filter/filteroc.aspx?type=oz
http://www.minv.sk/?informacie-o-registracii-3
http://ives.minv.sk/rez/registre/navod/navodoz.aspx
mailto:ovvs.svs@mvsr.vs.sk
http://www.ives.sk/
http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/vyhlasenie_en.html
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Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov 

konaného  dňa 11. 06. 2018 

 

Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár, ,  PhD, Branislav Krištof, Ing. Ján Karman, Mgr. Ing. Michal 

Radosa, Milan Molnár, Ing. Pavel Šesták,  RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A.- prišiel 18,30 hod.  

Neprítomní: Miroslav Lažo, Ing. Ján Hrčka, JUDr. Henrich Haščák,  JUDr. Mgr. Vladimír 

Gallo - osprav. 

 

K bodu 9/ Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ 

Dudova 2 pre OZ CHARLIE dance studio 

Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. Konštatovala, že uvedený bazén nikdy nebol 

v prevádzke. Nebol na žiadne účely využívaný.  Po rekonštrukcii, ktorú by hradil žiadateľ,  by 

mohol slúžiť ako žiadateľovi, tak aj škole v rámci výchovno-vyučovacieho procesu 

v doobedňajších hodinách. Členovia komisie navrhli skrátiť dobu nájmu na 20 rokov. Po 

krátkej diskusii prijali nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál na 

dobu 20 rokov. 

Hlasovanie: 

Prítomní :   7 

Za          :    7   

Proti:         0 

Zdržal sa:    0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

Za správnosť: A. Broszová     Bratislava 11. 06. 2018  

tajomníčka komisie 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 13.6.2018 

 

Prítomní: Antošová, Vydra, Gajdoš, Puliš, Fiala 

Neprítomní:  Gallo, Cmorej - ospravedlnený, Jančovičová - ospravedlnená 

 

K bodu 6/ Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ 

Dudova 2 pre OZ CHARLIE dance studio 

 

Uznesenie:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :    5 

Za          :     4  

Proti   :        1 (Vydra)  

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: Lukáček                                                     Cmorej Peter v.r. 

V Bratislave 14.6.2018                                                    predseda komisie 
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Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie kultúry a mládeže konanej dňa 13. 06. 2018 

Prítomní: Miroslava Makovníková Mosná, Milan Vetrák, Oľga Adamčiaková, Lýdia 

Ovečková, Alexandra Petrisková, Daniela Palúchová, Marek Kovačič, Ivan Lučanič  

Ospravedlnená: Jarmila Gonzales Lemus 

K bodu: Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ 

Dudova 2 pre OZ CHARLIE dance studio 

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka schváliť návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v 

objekte ZŠ Dudova 2 pre OZ CHARLIE dance studio na 20 rokov a žiada aby súčasťou 

materiálu na rokovanie Miestneho zastupiteľstva bola zmluvu o prenájme. 

 

Hlasovanie: (Miroslava Makovníková Mosná, Oľga Adamčiaková, Lýdia Ovečková, 

Alexandra Petrisková, Milan Vetrák, Daniela Palúchová, Marek Kovačič, Ivan Lučanič) 

Prítomných: 8 

Za:   8   

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

Za správnosť: Alena Greksa 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa 12. júna 2018 

Prítomní:  
A. Dyttertová, M. Lažo, P. Hochschorner, P. Sovič, P. Beňa, J. Fischer, V. Chaloupka 

Neprítomní:, Ľ. Turčanová, , M. Vičan, J. Korbel 

Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: A. Broszová, S. Chanečková, D. Paulenová 

K bodu 6) 

Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 2 pre OZ 

CHARLIE dance studio 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava Petržalka schvaliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) 

zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov nájom priestorov nefunkčného školského bazéna 

o výmere 200 m2 v objekte ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava, pre OZ CHARLIE dance studio, 

Červeňákova 17, 841 01 Bratislava, IČO: 30814987 za účelom vybudovania tanečnej sály z 

vlastných finančných prostriedkov a organizovania kurzov tanca pre širokú verejnosť a mládež 

Petržalky, za podmienky investovania do revitalizácie a rekonštrukcie priestorov vo výške 

minimálne 50.000,-€ na dobu určitú od 01.07.2018 do 30.06 2048, za cenu 1,00 €/m2/ rok, 

celkovo za 200,- €/rok.  

 

Hlasovanie: A. Dyttertová, M. Lažo, P. Hochschorner, P. Sovič, P. Beňa, J. Fischer, 

Za:   6 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

          Miroslav Lažo, v. r. 

          predseda komisie 

V Bratislave 12. 06. 2018 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  
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Výpis  uznesenia z 24. zasadnutia školskej komisie  

 

Uznesenie č. 3/24/2018 

 

Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 2 pre OZ 

CHARLIE dance studio  

 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka   

odporúča 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

nájom priestorov nefunkčného školského bazéna o výmere 200 m2 v objekte ZŠ Dudova 2, 

851 02 Bratislava, pre OZ CHARLIE dance studio, Červeňákova 17, 841 01 Bratislava, 

IČO: 30814987 za účelom  vybudovania tanečnej sály z vlastných finančných prostriedkov a 

organizovania kurzov tanca pre širokú verejnosť a mládež Petržalky, za podmienky 

investovania do revitalizácie a rekonštrukcie priestorov vo výške minimálne 50.000,-€  na 

dobu určitú od 01.07.2018 do 30.06 2048, za cenu 1,00 €/m
2
/ rok, celkovo za 200,- €/rok. 

 

Prítomní v čase hlasovania: 7 
 

PhDr. Ľ. Farkašovská, J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., p. Ľubica Janegová, Ing. Z. 

Lukáčová, Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, V. Ovsepian   

Hlasovanie     za:   7         proti: 0     zdržal sa: 0 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené   
 

Za správnosť výpisu:     

Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie                           V Bratislave 13.06.2018 
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Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie ÚPVaD konanej dňa 11.06.2018 

 
Začiatok komisie: 16:35 hod.  

 

Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 29.mája 2018 sa písomne vzdal členstva v komisii 

Územného plánu, výstavby a dopravy poslanec a jej člen Tomáš Mikus (uznesenie 

č.498/2018). 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:    
J. Vydra-predseda, A. Hájková, L. Ovečková, Ľ. Kačírek, E. Pätoprstá, I. Antošová 

 

Neprítomní poslanci: 

M.Jóna - neospravedlnený,  

 

Prítomní neposlanci členovia komisie: 

B. Sepši,  

Neprítomní neposlanci členovia komisie: 

T. Schlosser- neospravedlnený 

 

Hostia: S. Chanečková-riaditeľka SSS Petržalka; D. Paulenová-vedúca OOV, A. Broszová-

vedúca ONsM, M. Radosa-zástupca starostu 

Obyvatelia ulice Piflova (p. Kapšo, p. Badida, p. Vozárová) 

K bodu 8 

Materiál „Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 

2 pre OZ CHARLIE dance studio“ prítomným predstavila vedúca ONsM Alžbeta Broszová. 

Uznesenie č. 33: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa 

nájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ Dudova 2 pre OZ CHARLIE 

dance studio za účelom vybudovania tanečnej sály z vlastných finančných prostriedkov za 

podmienky investovania do revitalizácie a rekonštrukcie priestorov vo výške min 50.000 eur 

na dobu 20 rokov. 

Hlasovanie:                                                                                                                               

Prítomní: 7                                                                                                                                         

za:  4                                                                                                                                                        

proti:  1         

zdržal sa: 2                                                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

 

Zapísala: Z. Kordošová 

Overil:   J. Vydra v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie investičných činností  

 konanej dňa 13.06.2018 

Prítomní:  

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, JUDr. 

Milan Vetrák 

 

K bodu 5 Návrh na prenájom priestorov nefunkčného školského bazéna v objekte ZŠ 

Dudova 2 pre OZ CHARLIE dance studio 

 

Materiál predstavila vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Alžbeta Broszová. Prítomní 

po krátkej diskusií k počtu rokov,   na ktorých by sa mal prenájom zazmluvniť a o výhodách 

ktoré žiadateľ plánuje pre školu ako aj pre obyvateľov, pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie k bodu 5 

Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

schváliť 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov nájom priestorov nefunkčného školského bazéna o výmere 200 m2 

v objekte ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava, pre OZ CHARLIE dance studio, Červeňákova 17, 

841 01 Bratislava, IČO: 30814987 za účelom  vybudovania tanečnej sály z vlastných 

finančných prostriedkov a organizovania kurzov tanca pre širokú verejnosť a mládež 

Petržalky, za podmienky investovania do revitalizácie a rekonštrukcie priestorov vo výške 

minimálne 50.000,-€  na dobu určitú od 01.07.2018 do 30.06 2048, za cenu 1,00 €/m
2
/ rok, 

celkovo za 200,- €/rok. 

 

Hlasovanie:  

Za: 3: RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová,  

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 -  Ing. Jozef Vydra (dôvod počet rokov, odporúča  zmluvu len na 20 rokov), 

JUDr. Milan Vetrák (dôvod počet rokov, odporúča  zmluvu len na 20 rokov). 

 

Materiál bol schválený. 

Za správnosť 

Mgr. Jana Jecková 

 

 

 

 

 


