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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 § 9 a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti pozemku reg.“C“ KN parc.č. 347 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 556 m
2
 a pozemku reg.“C“ KN parc.č. 348 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m
2
 a časť pozemku parc.č. 349 - zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 1200 m
2
, spolu o výmere 17 805 m

2
 v k.ú. Petržalka nachádzajúce sa 

v areáli Základnej školy Pankúchova 4, 851 04 Bratislava, zapísaného na LV č. 4550 za 

účelom užívania ihrísk na tréningové procesy futbalistov  pre FC Petržalka, družstvo, 

Viedenská cesta 257/1869,   851 01 Bratislava, IČO: 50847392 na dobu určitú od 01. 04. 

2020 do 31. 12. 2023 za cenu 1,00 €
 
/rok 

 

 

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.  
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Dôvodová správa 

 

Žiadateľ: FC Petržalka družstvo, Viedenská cesta 257/1869, 851 01 Bratislava, IČO: 

50847392  
 

Predmet nájmu: nájom  časti pozemku parc. č. 347 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

16 556 m
2
 a pozemok parc. č. 348 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m

2 
 spolu 

o výmere 16 605 m
2
 v k. ú. Petržalka nachádzajúce sa v areáli Základnej školy Pankúchova 4, 

851 04 Bratislava, zapísaných na LV č. 4550, vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-

Petržalka  a zverené do správy základnej škole na základe protokolu č. 09/08/2012 zo dňa 

23.11.2012. 

 

Doba nájmu:  od 01.04.2020 do 31.12.2023 

 

Výška nájomného: 1,00 €/rok 

Štatutárny zástupca Základnej školy Pankúchova 4, Bratislava na základe žiadosti žiadateľa 

požiadal listom zo dňa 27.11.2019 o schválenie prenájmu pozemkov pre FC Petržalka 

družstvo pre potreby tréningových procesov mladých futbalistov navštevujúcich útvar 

talentovanej mládeže. Ide o pokračovanie v predmete nájmu futbalovým klubom. Predmet 

nájmu doterajší FC Petržalka akadémia aj jeho predchodcovia využívali výlučne na 

tréningové procesy mladých futbalistov navštevujúcich útvar talentovanej mládeže. 

Predchodca FC Petržalka družstvo  zrekonštruoval časť prenajatého areálu a vybudoval dve 

ihriská, jedno viacúčelové s umelým povrchom a klubovňu (bufet) pre trénujúcu mládež 

a občerstvenie jej rodičov a divákov na futbalových zápasoch žiackeho dorastu. Na 

viacúčelovom ihrisku sa konajú žiacke futbalové súťaže na okresnej aj vyšších úrovniach. Na 

veľkom futbalovom ihrisku zápasy dorasteneckých futbalových líg. Vo vyučovacom čase, 

v jarných a jesenných mesiacoch využíva ihriská podľa potreby základná škola Pankúchova 4 

aj gymnázium Pankúchova 6.  FC Petržalka akadémia mal uzatvorenú zmluvu na školský 

areál od r.2015, jej platnosť končí dňom 31.03.2020. Počas tohto obdobia nájomca 

zabezpečoval na svoje náklady údržbu ihrísk. Spolupráca s klubom je na veľmi dobrej úrovni. 

ZŠ vždy podporovala a chce naďalej podporovať prácu FC s mladými futbalistami. Súčasťou 

podpory je  poskytovanie vonkajších priestorov na tréningové procesy v areáli školy ako aj 

vnútorných priestorov školy. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej 

časti a s majetkom jej zvereným do správy hlavným mestom SR Bratislavou je stanovená 

výška nájmu za pozemok 0,50 €/m
2
, čo by pri prenájme 16 605 m

2
 predstavovalo sumu 

8302,50 €/rok. Vzhľadom k tomu, že žiadateľ i jeho predchodcovia investovali do areálu 

značné finančné prostriedky, zrekonštruovali a  vybudovali dve nové ihriská, riaditeľ školy 

ako prenajímateľ odporúča ponechať cenu  1,00 €/rok  tak, ako v predchádzajúcich rokoch. 

Vzhľadom k tomu, že nájomca zabezpečuje financovanie pravidelnej údržby 

a obnovy  ihrísk, ktoré vo vyučovacom čase, v jarných a jesenných mesiacoch využíva 

podľa potreby aj základná škola Pankúchova 4 a gymnázium Pankúchova 6 je z 

pohľadu riaditeľa ZŠ táto cena dostatočná.  

Nakoľko mestská časť podniká kroky za účelom zriadenia spojenej základnej školy 

a Gymnázia, uskutoční sa dňa 29.01.2020 stretnutie riaditeľa ZŠ Pankúchova 4, 

riaditeľky Gymnázia Pankúchova 6 a zástupcu FC Petržalka družstvo p. Mojta za 

účelom zabezpečenia využívania školského dvora všetkými dotknutými účastníkmi.  

Dohoda o využívaní pozemku medzi účastníkmi bude podpísaná do 04.02.2020.  
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Riaditeľ ZŠ listom zo dňa 22.1.2020 oznámil zmenu v predmete nájmu a to že časť pozemku 

parc.č.349 o výmere 1200 m
2
 nie je  predmetom nájmu nakoľko ide o pozemok pod stavbou 

budovy ZŠ a celková výmera prenajatej plochy je 16 605 m
2
 . 

Vzhľadom k uvedenému navrhujeme posudzovať tento prenájom ako prípad hodný 

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

neskorších predpisov. 

Príjem z prenájmu je príjmom zriaďovateľa. 

 

 

 

 

 

Porovnanie výšky nájomného  

Rok Výška nájmu 
pozemok/rok 

Prenajatá plocha m2 Celkový ročný nájom 

2013,2014  1,-€/rok 17 805m2 1,- € 

2015-2019 1,€/rok 17 805 m2 1,-€ 

2020-2023 1,-€/rok 16 605 m2 1,-€ 

       

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.  

 

Návrh bol prerokovaný v operatívnej porade starostu 14.01.2020 a v odborných komisiách. 

Stanoviská odborných komisií sú súčasťou materiálu. Miestna rada návrh prerokovala dňa 

28.01.2020 a neodporúča ho schváliť. 
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

O B C H O D N Ý  R E G I S T E R  
N A  I N T E R N E T E  

 
Slovensky  | English 

 

 

 

 

 

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 

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

 

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  720/B 

 

Obchodné meno:  FC Petržalka, družstvo   (od: 29.04.2017) 
 

Sídlo:  Viedenská cesta 257/1869 
Bratislava 851 01 

  (od: 01.02.2018) 

 

IČO:  50 847 392   (od: 29.04.2017) 
 

Deň zápisu:  29.04.2017   (od: 29.04.2017) 
 

Právna forma:  Družstvo   (od: 29.04.2017) 
 

Predmet činnosti:  Prevádzkovanie športových zariadení   (od: 29.04.2017) 

Organizovanie a usporadúvanie športových 
podujatí, seminárov a školení 

  (od: 29.04.2017) 

Reklamná činnosť   (od: 29.04.2017) 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 
služieb a výroby 

  (od: 29.04.2017) 

Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí   (od: 29.04.2017) 

Prieskum trhu- marketing   (od: 29.04.2017) 

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho 
predaja iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod) 

  (od: 29.04.2017) 

 

Štatutárny orgán:  predstavenstvo   (od: 01.02.2018) 

Mgr. Oliver Dobrotka - podpredseda 
predstavenstva 
Topoľčianska 20 
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05 
Vznik funkcie: 19.09.2019 

  (od: 28.09.2019) 

Ing. Marek Mojto - predseda predstavenstva 
Budovateľská 346/3 
Marianka 900 33 
Vznik funkcie: 22.01.2018 

  (od: 01.02.2018) 

Ing. Marek Trajter - podpredseda predstavenstva 
Znievska 40 

  (od: 01.02.2018) 

http://www.justice.gov.sk/
http://www.orsr.sk/default.asp
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=378679&SID=2&P=0&lan=en
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Dobrotka&MENO=Oliver&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Mojto&MENO=Marek&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Trajter&MENO=Marek&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/default.asp
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=378679&SID=2&P=0&lan=en
http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
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Bratislava 851 06 
Vznik funkcie: 22.01.2018 

 

Konanie:  Za družstvo konajú a podpisujú predseda 
predstavenstva a každý z podpredsedov 
predstavenstva samostatne, ak Obchodný 
zákonník neustanovuje obligatórne inak. 

  (od: 28.09.2019) 

 

Kontrolná 
komisia:  

Martin Stopka 
Saratovská 7 
Bratislava 841 02 
Vznik funkcie: 22.01.2018 

  (od: 01.02.2018) 

Branislav Niňaj 
Mamateyova 18 
Bratislava 851 03 
Vznik funkcie: 22.01.2018 

  (od: 01.02.2018) 

Dominik Tóth 
Mamateyova 11 
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04 
Vznik funkcie: 19.09.2019 

  (od: 28.09.2019) 

 

Zapisované 
základné imanie:  

2 000 EUR   (od: 29.04.2017) 
 

Základný členský 
vklad:  

1 000 EUR   (od: 29.04.2017) 
 

Ďalšie právne 
skutočnosti:  

Osvedčenie o priebehu ustanovujúcej schôdzi 
družstva vo forme notárskej zápisnice N 
105/2017, Nz 9997/2017, NCRIs 10212/2017 zo dňa 
24.03.2017 

  (od: 29.04.2017) 

Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 
22.01.2018. 

  (od: 01.02.2018) 

 

Dátum 
aktualizácie 
údajov: 

 02.01.2020 

Dátum výpisu:  07.01.2020 

 

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://www.orsr.sk/about.asp
http://www.orsr.sk/help.asp
http://www.orsr.sk/help.asp#mail
http://www.orsr.sk/search_subjekt.asp
http://www.orsr.sk/search_ico.asp
http://www.orsr.sk/search_sidlo.asp
http://www.orsr.sk/search_spiszn.asp
http://www.orsr.sk/search_osoba.asp
http://www.orsr.sk/hladaj_zmeny.asp
http://www.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
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-papierovej-(listinnej)-podobe.aspx
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-papierovej-(listinnej)-podobe.aspx
http://www.orsr.sk/help.asp#mail
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Výpis  uznesení zo zasadnutia školskej komisie 

 1. zasadnutie školskej komisie v roku 2020 
 

 

Termín a čas: 22. 01. 2020, 15.30 hod  

Miesto: Miestny úrad mestskej  časti Bratislava-Petržalka, zasadačka 8. poschodie 

 

K bodu 3 

 

 Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova pre FC Petržalka družstvo 
 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania: 

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.,  Mgr. Vladimír Dolinay, Ing. Gabriela Fulová,  PhD., Milan 

Horváth, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Iveta Jančoková, PhDr. Katarína Okoličányová, 

PhD.,  

Mgr. Juraj Kríž, PhD. 

 

Uznesenie č. 2 

 

Školská komisia   o d p o r ú č a   s c h v á l i ť  

 

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

obcí v znení neskorších predpisov prenájom pozemkov reg.“C“ KN parc. č. 347 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 16 556 m2, pozemku parc. č. 348 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 49 m2 a časť pozemku parc. č. 349 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1200 

m2, spolu o výmere 17 805 m2 v k. ú. Petržalka nachádzajúce sa v areáli Základnej školy 

Pankúchova 4, 851 04 Bratislava, zapísaného na LV č. 4550 za účelom užívania ihrísk na 

tréningové procesy futbalistov pre FC Petržalka, družstvo, Viedenská cesta 257/1869, 851 01 

Bratislava, IČO: 50847392 na dobu určitú od 01. 04. 2020 do 31. 12. 2023 za cenu 1,00 € /rok  

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. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

 

PaedDr. Katarína Brťková     Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. 

tajomníčka komisie               predseda komisie 

 

 

Bratislava 22. januára 2020 
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Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 21.1.2020 

 

Prítomní: : J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, P. Hochschorner, S. Horínek, M. Vičan  

K bodu 4 

Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC Petržalka 

družstvo  

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

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

zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom pozemkov reg.“C“ 

KN parc.č. 347 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 556 m2, pozemku parc.č. 348 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2 a časť pozemku parc.č. 349 - zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 1200 m2, spolu o výmere 17 805 m2 v k.ú. Petržalka nachádzajúce sa v 

areáli Základnej školy Pankúchova 4, 851 04 Bratislava, zapísaného na LV č. 4550 za účelom 

užívania ihrísk na tréningové procesy futbalistov  pre FC Petržalka, družstvo, Viedenská cesta 

257/1869,   851 01 Bratislava, IČO: 50847392 na dobu určitú od 01. 04. 2020 do 31. 12. 2023 

za cenu 1,00 € /rok  

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, P. Hochschorner, S. Horínek, M. Vičan 

Prítomných:  6 

Za:   6 

Proti:  0 

 

Záver: uznesenie bolo schválené 

 

                Jozef Fischer, v.r. 

            predseda komisie športu 

 

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 21.1.2020 

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

Neprítomný:  Plšeková,  

 

K bodu 3/  Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova pre FC Petržalka 
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Uznesenie:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál s 

podmienkou sprístupnenia ihriska pre verejnosť 

 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  6 

Za              :  6 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: Lukáček                                                     Kleinert Branislav v.r. 

V Bratislave 22.1.2020                                                   predseda finančnej komisie      

 

 

 

 

 

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

dňa 20.01.2020 

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

PhD.,  Michal Pavlík,  Erich Stračina, Mgr. Pavol Škápik, JUDr. Henrich Haščák 

K bodu 3/ Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Pankúchova pre FC Petržalka 

družstvo 

 

K uvedenému materiálu  úvodné slovo Mgr. Broszová, vedúca RSM. Oboznámila prítomných 

so žiadosťou. Poslanec  Šesták upozornil na pozemok uvedený v materiáli, ktorý sa nachádza 

pod budovou ZŠ Pankúchova 4, taktiež sa opýtal ako je platená voda na polievanie ihrísk. Do 

zasadnutia miestnej rady p. Broszová zistí skutočne prenajímanú plochu pozemkov a odber 

vody.  Po  diskusii  prijali poslanci nasledovné uznesenia: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča  schváliť predložený materiál  

Hlasovanie:  

Prítomní :    8 

Za:               8  

Proti :           0 

Zdržal sa:     0 

Záver: Uznesenie bolo schválené  

 

Za správnosť: A. Broszová     Bratislava 20.01.2020 

tajomníčka komisie 
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Komisia 
Schválený 

materiál 

Neschválený 

materiál 
Poznámky komisie 

Komisia správy 

majetku a miestnych 

podnikov 

schválené - 
 

Finančná komisia   schválené -  

Komisia športu schválené -  

Komisia školstva schválené -  

 

 


