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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

schvaľuje 

 

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

neskorších predpisov prenájom nebytového priestoru – telocvične,  m
2
 v objekte Základnej 

školy Holíčska 50, 851 05 Bratislava a školského areálu pre ROSLY s.r.o., Hollého 162/17, 

015 01 Rajec, IČO: 47406232, na dobu určitú od 8.07.2019 do 9.08.2019,  

(päť dní v týždni = päť turnusov) v čase : 

od 8.07.2019 do 12.07.2019 

od15.07.2019 do 19.07.2019 

od 22.07.2019 do 26.07.2019 

od 29.07.2019 do 2.08.2019 

od 5.08.2019 do 9.08.2019 

denne od 7.00 hod.-  do 17.30 hod.,   

za  cenu 100,00 Eur/turnus, celkovo za 500,00 Eur 

 

 

Zmluva o nájme  bude nájomcom 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: ROSLY s.r.o., Hollého 162/17, 015 01 Rajec, IČO: 47406232 

 

Predmet nájmu: nebytový priestor – telocvičňa v objekte ZŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava, 

súpisné číslo 3159, postaveného na pozemku parc. č. 1642 a areál školy v k. ú. Petržalka, 

zapísaného na LV č. 4550  v prospech Mestskej časti Bratislava-Petržalka , zverený do správy 

základnej školy na základe protokolu č. 15/08/2012 zo dňa 27.11.2012 v znení dodatku č.1. 

 

Doba nájmu: na dobu určitú od 8.07.2019 do 9.08.2019 (päť dní v týždni= päť turnusov,  9 

hodín denne, celkový počet hodín 262,5 hod.)  

od 8.07.2019 do 12.07.2019 

od15.07.2019 do 19.07.2019 

od 22.07.2019 do 26.07.2019 

od 29.07.2019 do 2.08.2019 

od 5.08.2019 do 9.08.2019 

denne od 7.00 hod.-  do 17.30 hod 

Výška nájomného:  100,00 Eur/turnus, celkovo za 500,00 Eur    

 

Štatutárny zástupca Základnej školy Holíčska 50 v Bratislave požiadal listom zo dňa 

11.03.2019 o možnosť prenájmu telocvične a využívania areálu školy pre spoločnosť ROSLY 

s.r.o., v čase letných prázdnin počas 5 turnusov, t.j. 5 dní v týždni  za účelom realizovania 

denného letného tábora Hravá atletika ROSLY, ktorý je určený pre deti navštevujúce 

základné školy v Petržalke. Cieľom tábora je interaktívnou a zábavnou formou posilniť vzťah 

k športovaniu. Účelom denného tábora je spojiť deti zo sídlisk cez zábavný pohybový zážitok, 

bez digitálnych technológií. Jeden turnus je 5 dní v týždni s možnosťou priniesť dieťa už od 

7.00 hod., pre rodičov ktorí potrebujú ísť skôr do práce. Tomuto projektu sa spoločnosť 

venuje od r.2012 a realizoval sa už v mestách Rajec, Žilina a Bratislava, pričom v Žiline im 

bola poskytnutá telocvičňa zdarma a so súkromnou školou v Rajci sa dohodli na sume 100,00 

€ za turnus. Za tento tábor je nízkonákladový poplatok, cena za jedno dieťa je 89 € za turnus 

a navyše sa poskytuje súrodenecká zľava 22,50% a každé ďalšie dieťa z rodiny má tábor za 

69 €.  Všetky aktivity, ktoré spoločnosť vykonáva sú prínosom pre školu. Prínosom pre 

mestskú časť bude podpora popularity a dobrého mena školy, nové lego mestskej časti sa 

bude vyskytovať medzi partnermi tábora ROSLY a v neposlednom rade pôjde o podporu 

mladých rodín s deťmi, ktoré budú mať možnosť cenovo dostupného podujatia pre svoje deti 

počas letných prázdnin. Vzhľadom k tomu, že týmto prenájmom nedôjde k narušeniu 

výchovno-vzdelávacieho procesu školy a ide o projekt ktorý je prospešný pre deti aj zo 

sociálne slabších a znevýhodnených rodín, navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. Riaditeľka školy navrhuje  cenu za energie a služby 6,60 

€/hod., celkovo za 131 hod. 864,60  €. 

Príjem z prenájmu týchto priestorov bude príjmom pre zriaďovateľa a príjmy za poskytované 

služby a energie budú stanovené pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy a budú 

príjmami prenajímateľa.  

Zmluva o nájme 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.  

Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu a v odborných komisiách. Stanoviská 

komisií sú súčasťou materiálu. Miestna rada návrh prerokovala dňa 14.05.2019 a odporúča ho 

schváliť za cenu 100,00 €/turnus, celkovo za 500,00 €. 
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

OBCHODNÝ REGISTER 

NA INTERNETE 

 

Slovensky  | English  

 

 

 

 

 
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony ! 

 

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  60279/L  

 

Obchodné meno:  ROSLY, s.r.o.    (od: 01.10.2013) 
 

Sídlo:  Hollého 162/17  

Rajec 015 01  

  (od: 01.10.2013) 

 

IČO:  47 406 232    (od: 01.10.2013) 
 

Deň zápisu:  01.10.2013    (od: 01.10.2013) 
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným    (od: 01.10.2013) 
 

Predmet činnosti:  Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a 

záhradníctve  

  (od: 01.10.2013) 

Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s 

chránenými rastlinami  

  (od: 01.10.2013) 

Chov vybraných druhov zvierat    (od: 01.10.2013) 

Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými 

živočíchmi  

  (od: 01.10.2013) 

Poskytovanie služieb súvisiacich so 

starostlivosťou o zvieratá  

  (od: 01.10.2013) 

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve    (od: 01.10.2013) 

Poskytovanie služieb v rybárstve    (od: 01.10.2013) 

Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a 

ich úprava  

  (od: 01.10.2013) 

Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m    (od: 01.10.2013) 

Kopanie studní    (od: 01.10.2013) 

Údenárska výroba    (od: 01.10.2013) 

Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia 

a zeleniny  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov    (od: 01.10.2013) 

Výroba mlynských výrobkov    (od: 01.10.2013) 

http://www.justice.gov.sk/
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=280967&SID=5&P=0&lan=en
http://orsr.sk/default.asp
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=280967&SID=5&P=0&lan=en
http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
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Výroba a spracovanie cukru    (od: 01.10.2013) 

Výroba kakaa a výrobkov z kakaa    (od: 01.10.2013) 

Výroba chuťových prísad a korenín    (od: 01.10.2013) 

Spracovanie a úprava čaju a kávy    (od: 01.10.2013) 

Spracovanie prírodného medu    (od: 01.10.2013) 

Výroba nápojov    (od: 01.10.2013) 

Výroba kŕmnych zmesí    (od: 01.10.2013) 

Textilná výroba    (od: 01.10.2013) 

Odevná výroba    (od: 01.10.2013) 

Spracovanie kože    (od: 01.10.2013) 

Výroba kožených a kožušinových výrobkov    (od: 01.10.2013) 

Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou 

ortopedickej obuvi  

  (od: 01.10.2013) 

Opracovanie drevnej hmoty a výroba 

komponentov z dreva  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, 

zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z 

dreva do finálnych produktov a ich údržba  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z 

dreva  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, 

korku  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba celulózy a papiera    (od: 01.10.2013) 

Výroba výrobkov z papiera    (od: 01.10.2013) 

Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava 

tlačovín  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba koksu a rafinovaných produktov    (od: 01.10.2013) 

Výroba technických plynov    (od: 01.10.2013) 

Výroba farbív a pigmentov    (od: 01.10.2013) 

Výroba organických chemikálií    (od: 01.10.2013) 

Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých 

zlúčenín, pesticídov a agrochemických 

produktov  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba plastov v primárnej forme    (od: 01.10.2013) 

Výroba kaučuku    (od: 01.10.2013) 

Výroba farieb, lakov a náterov    (od: 01.10.2013) 

Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických 

olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a 

toa-letných prípravkov  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba lepidiel a želatíny    (od: 01.10.2013) 
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Výroba fotochemického materiálu a nenahraných 

nosičov záznamov  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba chemických vlákien    (od: 01.10.2013) 

Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov    (od: 01.10.2013) 

Výroba nekovových minerálnych výrobkov a 

výrobkov z betónu, sadry a cementu  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z 

asfaltu  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava    (od: 01.10.2013) 

Keramická výroba    (od: 01.10.2013) 

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu    (od: 01.10.2013) 

Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom    (od: 01.10.2013) 

Výroba a hutnícke spracovanie kovov    (od: 01.10.2013) 

Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, 

pecí a horákov  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a 

armatúr  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení    (od: 01.10.2013) 

Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných 

zariadení  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba strojov pre hospodárske odvetvia    (od: 01.10.2013) 

Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť    (od: 01.10.2013) 

Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a 

batérií  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre 

motory a vozidlá a signalizácie  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej 

elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba meracích, kontrolných, testovacích, 

navigačných, optických a fotografických 

prístrojov a zariadení  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba motorových vozidiel, motorov, 

dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva 

pre moto-rové vozidlá a iné dopravné 

prostriedky  

  (od: 01.10.2013) 

Výroba hračiek a hier    (od: 01.10.2013) 

Výroba bižutérie a suvenírov    (od: 01.10.2013) 

Výroba hudobných nástrojov    (od: 01.10.2013) 

Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia    (od: 01.10.2013) 

Výroba matracov    (od: 01.10.2013) 

Výroba sviečok    (od: 01.10.2013) 
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Výroba a montáž tieniacej techniky    (od: 01.10.2013) 

Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo 

poplachových systémov a zariadení 

umožňujúcich sledovanie pohybu a konania 

osoby v chránenom objekte, na chránenom 

mieste alebo v ich okolí  

  (od: 01.10.2013) 

Čistenie kanalizačných systémov    (od: 01.10.2013) 

Diagnostika kanalizačných potrubí    (od: 01.10.2013) 

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako 

nebezpečným odpadom  

  (od: 01.10.2013) 

Prípravné práce k realizácii stavby    (od: 01.10.2013) 

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien    (od: 01.10.2013) 

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov  

  (od: 01.10.2013) 

Zhotovovanie mozaikových obrazov z 

rozličných materiálov podľa predložených 

návrhov  

  (od: 01.10.2013) 

Stavebné cenárstvo    (od: 01.10.2013) 

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádz-kovateľom živnosti (veľkoobchod)  

  (od: 01.10.2013) 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu    (od: 01.10.2013) 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb    (od: 01.10.2013) 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby    (od: 01.10.2013) 

Údržba motorových vozidiel bez zásahu do 

motorickej časti vozidla  

  (od: 01.10.2013) 

Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, 

športových potrieb a výrobkov jemnej 

mechaniky  

  (od: 01.10.2013) 

Oprava odevov, textilu a bytového textilu    (od: 01.10.2013) 

Oprava kožených a kožušinových výrobkov    (od: 01.10.2013) 

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami 

s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojné-ho vozidla  

  (od: 01.10.2013) 

Vykonávanie odťahovej služby    (od: 01.10.2013) 

Sťahovacie služby    (od: 01.10.2013) 

Poskytovanie služby vedenia cudzieho 

motorového vozidla  

  (od: 01.10.2013) 

Služby traťového kormidelníka    (od: 01.10.2013) 

Služby verejných nosičov a poslov    (od: 01.10.2013) 

Kuriérske služby    (od: 01.10.2013) 
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Predaj leteckých prepravných služieb    (od: 01.10.2013) 

Poskytovanie prepravných služieb 

nemotorovými vozidlami  

  (od: 01.10.2013) 

Prevádzka malých plavidiel    (od: 01.10.2013) 

Preprava zbraní a streliva    (od: 01.10.2013) 

Oprava obuvi, brašnárskeho a sedlárskeho tovaru    (od: 01.10.2013) 
 

Spoločníci:  Roman Slyško  

Hollého 162/17  

Rajec 015 01  

  (od: 01.10.2013) 

 

Výška vkladu 

každého 

spoločníka:  

Roman Slyško  

Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 

000 EUR  

  (od: 01.10.2013) 

 

Štatutárny orgán:  konateľ    (od: 01.10.2013) 

Roman Slyško  

Hollého 162/17  

Rajec 015 01  

Vznik funkcie: 01.10.2013  

  (od: 01.10.2013) 

 

Konanie menom 

spoločnosti:  
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.    (od: 01.10.2013) 

 

Základné imanie:  5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR    (od: 01.10.2013) 
 

Dátum 

aktualizácie 

údajov: 

 11.03.2019 

Dátum výpisu:  13.03.2019 

 

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa  

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla 

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby 

 

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy 

Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie 

listinných návrhov na zápis do OR 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Slyško&MENO=Roman&SID=0&T=f0&R=0
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Slyško&MENO=Roman&SID=0&T=f0&R=0
http://orsr.sk/about.asp
http://orsr.sk/help.asp
http://orsr.sk/help.asp#mail
http://orsr.sk/search_subjekt.asp
http://orsr.sk/search_ico.asp
http://orsr.sk/search_sidlo.asp
http://orsr.sk/search_spiszn.asp
http://orsr.sk/search_osoba.asp
http://orsr.sk/hladaj_zmeny.asp
http://orsr.sk/hladaj_azre.asp
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud?f.656=657&f.670=672&f.670=671&f.670=673&f.670=674&f.670=676&f.670=677&f.670=678&f.670=679
http://orsr.sk/ppolitika.asp
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-papierovej-(listinnej)-podobe.aspx
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-papierovej-(listinnej)-podobe.aspx
http://orsr.sk/help.asp#mail
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Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 26.4.2019 

 

Prítomní: Kleinert, Plšeková,  Šesták, Vydra, Demel, Jakubčová, Mráz 

Neprítomný:   
 

K bodu 17/ Návrh na prenájom nebytového priestoru – telocvične  v objekte ZŠ 

Holíčska 50, Bratislava pre ROSLY s.r.o. – letný denný tábor pre deti. 

 

Uznesenie:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál s úpravou 

ceny prenájmu na 100 €/ týždeň. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  7 

Za              :  7 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: Lukáček                                                     Kleinert Branislav v.r. 

V Bratislave 29.4.2019                                                   predseda finančnej komisie      

 

Návrh na prenájom nebytového priestoru – telocvične  v objekte ZŠ Holíčska 50, 

Bratislava pre ROSLY s.r.o. –    letný denný tábor pre deti. 

 

100€/týždeň. Po diskusii  prijala školská komisia nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č.7 

Školská komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál s úpravou 

ceny prenájmu na 100 €/ týždeň 

 Prítomní v čase hlasovania:12 

 Hlasovanie     za:12            proti:0      zdržal sa: 0 

 

 

 

 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného  

dňa 29.04.2019 

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták,  Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul, 

PhD.,  Mgr. Pavol Škápik, Erich Stračina, 

Neprítomný: JUDr. Henrich Haščák, Michal Pavlík  

K bodu 16/ Návrh na prenájom nebytového priestoru – telocvične  v objekte ZŠ 

Holíčska 50, Bratislava pre ROSLY s.r.o.  

Materiál uviedla Mgr. Broszová. V krátkosti uviedla cieľ prenájmu, ktorým je zriadenie 

denného tábora v areály ZŠ. Taktiež informovala členov komisie o výsledku rokovania 

finančnej a školskej komisie. Tiež o rokovaní s riaditeľkou ZŠ a záujemcom za účelom 

dosiahnutia dohody v rámci prenájmu. Členovia komisie sa stotožnili s návrhmi 
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predchádzajúcich komisií znížiť cenu nájmu na 100,00 € na turnus celkom za 500,00 € za celý 

tábor a  prijali  nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál 

s cenou 100,00 e/ turnus celkom za 500,00 € za tábor 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :   6 

Za          :    6   

Proti:         0 

Zdržal sa:    0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

Za správnosť:  

Mgr. A. Broszová     Bratislava 29.04.2019 

tajomníčka komisie 

 

 
 

Komisia 
Schválený 

materiál 

Neschválený 

materiál 
Poznámky komisie 

Komisia správy 

majetku a miestnych 

podnikov 

schválené - 

návrh na cenu 

prenájmu 100,00 

€/týždeň
 

Finančná komisia  schválené  - 

návrh na cenu 

prenájmu 100,00 

€/týždeň 

Komisia školstva schválené - 

návrh na cenu 

prenájmu 100,00 

€/týždeň 

      
 
 


