Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 26. októbra 2021

Materiál číslo: 97/2021

Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 957/18 v k.ú. Petržalka v areáli ZŠ Dudova 2,
Bratislava pre Barboru Konrádovú ako prípad hodný osobitného zreteľa

Predkladateľ:
Mgr. Petra Vančová
prednostka

Zodpovedná:
Mgr. Alžbeta Broszová
vedúca referátu
správy miestneho majetku

Spracovateľ:
Mgr. Iveta Strapcová
referát správy
miestneho majetku
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3. Stanovisko riaditeľa školy
4. Žiadosť o prenájom
6. Pôdorys
7. GP č.15/2012
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9. Návrh zmluvy
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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 podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov prenájom časti pozemku parc.č. 957/18 o výmere 26 m2 vytvorenej na
základe geometrického plánu č. 15/2012 zo dňa 3.05.2012 z pozemku parc.č.957/2 v k.ú.
Petržalka, nachádzajúci sa v areáli Základnej školy Dudova 2, Bratislava pre Barboru
Konrádovú, Dudova 4, 851 04 Bratislava na záhradkárske účely, na dobu určitú od
01.12.2021 do 31.12.2023 za cenu 1,00 €/m2/rok, celkovo za 26,00 €/rok .

Zmluva o nájme nebytového priestoru 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: Barbora Konrádová, Dudova 4, 851 04 Bratislava
Predmet nájmu: časť pozemku parc.č.957/18 o výmere 26 m2 v k.ú. Petržalka, vytvorený na
základe odčleňovacieho GP č. 15/2012 zo dňa 3.05.2012 z pozemku parc.č.957/2 zapísaný na
LV č. 4550 v prospechv vlastníka Mestská časť Bratislava-Petržalka, zverený do správy ZŠ
Dudova 2,Bratislava Protokolom č. 11/08/2012 zo dňa 27.11.2012 v znení dodatkov č.1,2.
Doba nájmu: na dobu určitú od 01.12.2021 do 31.12.2023
Výška nájomného: 1,00 €/m2/rok, celkovo za 26,00 €/rok
Štatutárna zástupkyňa Základnej školy Dudova 2, Bratislava požiadala listom zo dňa
17.09.2021 o schválenie prenájmu časti pozemku v areáli Základnej školy Dudova 2, vedľa
budovy školy Obchodnej akadémie Dudova 4 pre pani Barboru Konrádovú, bytom Dudova 4,
Bratislava, ktorá požiadala správcu pozemku o možnosť pestovania zeleniny vo fóliovníku na
školskom pozemku.
Pani Konrádová je nájomníkom služobného bytu Obchodnej akadémie Dudova 4, Bratislava a
žiada o dlhodobý prenájom pozemku, na ktorom má postavený fóliovník na pestovanie
zeleniny. Riaditeľka ZŠ Dudova 2 vyjadrila súhlas s možnosťou prenájmu tejto časti pozemku
nakoľko činnosťou nebude narúšať výchovno-vzdelávací proces základnej školy ani
obchodnej akadémie. Navrhovaná výška nájomného za pozemok na záhradkárske účely je
stanovená v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti BratislavaPetržalka a s majetkom zvereným do správy hlavným mestom Bratislavou.
Riaditeľ obchodnej akadémie vyjadril súhlas s prenájmom pozemku na uvedený účel v
blízkosti OA Dudova.
Z uvedeného dôvodu je potrebné 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.
Príjem z prenájmu bude príjmom zriaďovateľa.
Zmluva o nájme pozemku
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 dňa 04.10.2021a v odborných
komisiách. Stanoviská komisií sú súčasťou materiálu.
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Zmluva o nájme pozemku
č. 09 – xxxx - 2021
uzatvorená podľa ustanovenia § 663 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka
v platnom znení

Zmluvné strany:

Prenajímateľ:
zastúpený:

Základná škola
Dudova 2, 851 02 Bratislava
Mgr. Hana Závodná, riaditeľka
IČO: 31780547
DIČ:
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: IBAN SK72 5600 0000 0094 0089 9001
variabilný symbol: 09xxx2021
(ďalej len „prenajímateľ“)

a
Nájomca:

Barbora Konrádová
Dudova 4, 851 04 Bratislava
rodné číslo:
č.OP:
Čl. I.
Predmet nájmu

1. Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu časť pozemku, parc.č.957/18 –
zastavaná plocha o výmere 26 m2 vytvorený na základe GP č. 15/2012 zo dňa
3.05.2012 z pozemku parc.č.957/2 o celkovej výmere 3068 m2v k.ú. Petržalka
zapísaný na LV č. 4550 v k.ú. Petržalka v prospech vlastníka Mestská časťBratislava-Petržalka, nachádzajúci sa v areáli Základnej školy Dudova 2, 851 02
Bratislava, v k.ú. Petržalka.
2. Predmet nájmu bol zriaďovateľom zverený do správy prenajímateľovi protokolom
č. Protokolom č. 11/08/2012 zo dňa 27.11.2012 v znení dodatkov č.1,2.
3. Snímka z katastrálnej mapy s vyznačením predmetu nájmu tvorí prílohu č.1 tejto
zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčasť.
4. Predmet nájmu bol schválený v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti BratislavaPetržalka ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona č.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uznesením č. xxxx zo dňa xxxxx.2021.
Čl. II.
Účel nájmu
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1. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu uvedený v Čl. I., bod 1 tejto zmluvy
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a to za účelom užívania
pozemku na záhradkárske účely.
Čl. III.
Doba nájmu
1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.12.2021 do 31.12.2023 v súlade
s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. xxx zo
dňa 9.11.2021. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu vykonajú strany fyzickou
prehliadkou pozemku. O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu do užívania nájomcovi
vyhotoví prenajímateľ odovzdávací protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany.
Prípadné nedostatky predmetu nájmu obsiahnuté v tomto protokole, budú odstránené
v dohodnutej lehote.
Čl. IV.
Nájomné
1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na cene za užívanie predmetu nájmu podľa tejto
zmluvy a v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka č. xxx zo dňa xxxx vo výške: 1,00 Eur/m2/rok ,celkovo za 26,00 Eur/rok
(slovom dvadsaťšesť eur).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné vo výške 26,00 Eur bude nájomca uhrádzať
každoročne vždy k 15. dňu mesiaca november na účet prenajímateľa.
3. Alikvótnu čiastku nájmu za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 uhradí nájomca vo
výške 2,16 Eur (slovom dve eurá/šestnásť centov) najneskôr do 3 dní odo dňa podpisu
zmluvných strán na účet prenajímateľa.
4. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania úhrady nájomného na bankový účet
prenajímateľa.
5. V prípade, že sa nájomca omešká s úhradou nájomného, je povinný zaplatiť
prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej ceny prenájmu až do
dňa zaplatenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli na valorizácii nájomného nasledovne: výška nájomného sa
každoročne zvyšuje oproti výške nájomného z predchádzajúceho kalendárneho roku
o toľko percent, koľko je medziročná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských
cien zverejnená Štatistickým úradom SR. Valorizácia nájomného sa prvýkrát uplatní
s účinnosťou od 01.04.2022. Valorizačný rozdiel oproti predchádzajúcemu
kalendárnemu roku bude nájomca povinný zaplatiť na základe písomnej výzvy
prenajímateľa. Do doby doručenia tejto výzvy platí nájomca nájomné vo výške ako za
predchádzajúci kalendárny rok. Ak výška valorizácie v danom roku nedosiahne
vzhľadom na celkovú výšku nájomného 5,00 Eur sa valorizácia neuplatní. V prípade, ak
bude v danom roku Štatistickým úradom SR zverejnená záporná hodnota medziročnej
miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien, zostáva v platnosti výška
nájomného stanovená v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Čl. VI.
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu
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1. Nájomca sa zaväzuje, že bude celoročne udržiavať čistotu a poriadok na predmete
nájmu ako aj v okruhu 5m od predmetu nájmu.
2. Nájomca nie je oprávnený vykonávať stavebné a iné úpravy týkajúce sa predmetu
nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
3. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, a to ani časť prenajatých
priestorov do nájmu, podnájmu alebo výpožičky ďalším tretím osobám a nesmie tento
majetok ani žiadnym iným spôsobom zaťažiť bez predchádzajúceho písomného
súhlasu prenajímateľa.
4. Prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za škody spôsobené krádežou a inou násilnou
činnosťou na predmete nájmu.
5. Nájomca preberá na seba všetky povinnosti, vyplývajúce z predpisov o ochrane
zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane majetku , z hygienických predpisov
a požiarnych predpisov.
6. Ak nájomca vykoná na prenajatej ploche zmeny a zásahy bez súhlasu prenajímateľa,
je povinný tieto odstrániť na vlastné náklady.
7. Nájomca sa zaväzuje, že v prípade zániku subjektu oprávneného podpísať túto
zmluvu, bezodkladne oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť.
8. V prípade vytvorenia novovzniknutého subjektu ako nástupníckeho, bude tento
zaviazaný k plneniu predmetnej zmluvy.
9. Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu preberá v stave, v akom sa nachádza.
10. Prenajímateľ nezodpovedá za škody na majetku vnesenom do predmetu nájmu.
11. Skončením nájmu uplynutím doby nájmu, odstúpením alebo výpoveďou nájomca
stráca nárok na refundáciu alebo náhradu skutočne vynaložených nákladov a investícií
smerujúcich k stavebnému alebo technickému zhodnoteniu predmetu nájmu, pričom
nájomca prehlasuje, že sa v takomto prípade v budúcnosti nebude voči
prenajímateľovi domáhať žiadneho vecného ani finančného plnenia vyplývajúceho
z vynaložených investícií prípadne iných nákladov spojených s užívaním predmetu
nájmu počas celej doby nájmu súdnou ani inou cestou.

Čl. VII.
Skončenie nájmu
1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že nájomný vzťah možno ukončiť aj vzájomnou
dohodou oboch zmluvných strán.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ môže zmluvu vypovedať, ak:
a) nájomca užíva pozemok v rozpore so zmluvou alebo na iný než dohodnutý účel,
b) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú predmet nájmu, napriek písomnému
upozorneniu prenajímateľa hrubým spôsobom porušujú kľud a poriadok,
c) nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa
d)bude tento pozemok prenajímateľ potrebovať pre výchovno-vzdelávacie potreby
a to v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá sa počíta od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.
d) podmienkou skončenia nájomného vzťahu písomnou výpoveďou je predchádzajúce
písomné upozornenie poškodenej strany na hrubé porušovanie podmienok tejto
zmluvy s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie závadného stavu, nie kratšej
ako 30 dní.
3. Ak sa nájomca omešká s platením nájomného viac ako tri mesiace, ak predmet nájmu
bude užívať iná osoba ako nájomca bez písomného súhlasu prenajímateľa,
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prenajímateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknutá povinnosť
nájomcu zaplatiť pomernú časť ročného nájomného. Účinky odstúpenia nastanú
doručením písomného oznámenia prenajímateľa o odstúpení nájomcovi.
4. Nájomca je povinný odovzdať predmet nájmu najneskôr v prvý pracovný deň po
ukončení nájmu podľa bodu 1. tohto článku, inak je povinný zaplatiť prenajímateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania so splnením si
tejto povinnosti. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je nájomca povinný vydať
neoprávnený majetkový prospech, ktorý získal na úkor prenajímateľa a to minimálne
vo výške ceny priemerného nájomného, platného v danej lokalite. Tým nie je dotknuté
právo prenajímateľa vypratať nebytové priestory v zmysle § 2 ods. 3, § 3 ods. 2 a § 6
Občianskeho zákonníka na náklady a riziko nájomcu.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany môžu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou písomných
dodatkov na základe dohody zmluvných strán.
2. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj platnými právnymi predpismi majúcimi
vzťah k predmetu a účelu tejto zmluvy.
3. Doručovanie pre účely zmluvy sa vykonáva a považuje za platné a účinné vtedy, ak :
a) sa doručuje na poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany, ktorá bola ako
posledná známa adresa sídla touto zmluvnou stranou oznámená,
b) bola zásielka odopretá zmluvnou stranou, dňom doručenia sa považuje deň
odopretia zmluvnou stranou
c) bol adresát nezastihnutý, dňom doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky
zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak
súhlasu ju podpisujú.
5. Zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu,
z ktorých zriaďovateľ Mestská časť Bratislava-Petržalka obdrží štyri (4) vyhotovenia,
prenajímateľ a nájomca obdržia po dve (2) vyhotovenia.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust.§ 47a Občianskeho zákonníka v platnom
znení.

V Bratislave, dňa ...............

V Bratislave, dňa .................

____________________
Mgr. Hana Závodná

________________
Barbora Konrádová

prenajímateľ

nájomca

15

Príloha: č.1snímka z katastrálnej mapy

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného
dňa 11.10. 2021
Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták, Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul,
PhD., Erich Stračina, , Ing.Ľubomír Hrbáň
Neprítomný: JUDr. Henrich Haščák
K bodu 3/ Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 957/18 v k. ú. Petržalka v areáli
ZŠ Dudova 2, Bratislava pre Barboru Konrádovú ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúci RSMM. Konštatovala, že prenájom pozemku pod
fóliovníkom sa predkladá na základe žiadosti riaditeľky ZŠ a so súhlasom riaditeľa OA,
nakoľko ide o pozemok v blízkosti OA. V diskusii predseda uviedol, že sa mu nepáči systém
prenajímania pozemkov v areáli škôl. Členovia komisie Behúl a Šesták navrhujú adopciu
zelene. Ďalším členom komisie p. Bočkayovej a p. Hrbáňovi návrh podporili.
Po diskusii poslanci prijali nasledovné uznesenie:
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál.
Hlasovanie:
Prítomných: 6
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
1
16

Záver: Uznesenie bolo schválené.
Bratislava 11.10.2021

Mgr. Ivan Uhlár
predseda v.r.

Za správnosť: A. Broszová
tajomníčka komisie

Výpis z uznesení zo zasadnutia školskej komisie:
6 riadne zasadnutie školskej komisie v roku 2021
Termín a čas: 13. 10. 2021, o 15.30 hod
Miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka - formou online pripojenie cez
aplikáciu „ZOOM“ meeting ID: 836 33099 530
Uznesenie č. 2
Návrh uznesenia
Školská komisia
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 prenájom časti pozemku parc.č. 957/18 o výmere 26 m2 vytvorenej na
základe geometrického plánu č. 15/2012 zo dňa 03.05.2012 z pozemku parc. č. 957/2 v k.ú.
Petržalka, nachádzajúceho sa v areáli Základnej školy Dudova 2, Bratislava pre Barboru
Konrádovú, Dudova 4, 851 04 Bratislava na záhradkárske účely, na dobu určitú od
01.12.2021 do 31.12.2023 za cenu 1,00 €/m2/rok, celkovo za 26,00 €/rok .
Zmluva o nájme nebytového priestoru 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.
Diskusia.
Bez diskusie
Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali.
Prítomní členovia komisie v čase hlasovania: 7 členov
Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal,
, Mgr. Juraj Kríž, PhD., Milan Polešenský, Lenka Bočkayová,
Hlasovanie:
Za: 7 členov
Proti: 0 členov
Zdržalo sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
PaedDr. Katarína Brťková
tajomníčka komisie
V Bratislave 13. 10. 2021

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.
predseda komisie
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Schválený
materiál

Komisia
Komisia správy
majetku a miestnych
podnikov

Neschválený
materiál

Poznámky komisie

áno

nie

nie

áno

nie

nie

Finančná komisia

Komisia školská
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