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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Petržalka
schvaľuje:
alternatíva A/
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa
v prístavbe objektu bývalej ZŠ Vlastenecké námestie 1,851 01 Bratislava, súp.č.1251 na
pozemku parc.č.4430 o výmere 173,75 m2 zapísaný na LV č. 4550 v k.ú. Petržalka pre
Súkromnú školu umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1,
nezisková organizácia, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava, IČO: 36068284, za
účelom prevádzkovania školskej jedálne na dobu určitú od 1.01.2023 do 31.12.2029, za cenu
13,00 €/m2 ročne, celkom 2 258,75 €/rok
alternatíva B/
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa
v prístavbe objektu bývalej ZŠ Vlastenecké námestie 1,851 01 Bratislava, súp.č.1251 na
pozemku parc.č.4430 o výmere 173,75 m2 a časť pozemku reg.“C“ KN parc.č. 4431/3
o výmere 2675,5 m2 - zastavaná plocha, zapísaný na LV č. 4550 v k.ú. Petržalka pre
Štefan Ba - PRO SET, podnikateľ –fyzická osoba, Wolkrova 37, 851 01 Bratislava,
IČO: 34448047 za účelom prevádzky tenisových kurtov a zázemia (šatne, sprchy,
spoločenská miestnosť) na dobu určitú od 1.01.2023 do 31.12.2023, za cenu
13,00 €/m2/rok za nebytové priestory, celkovo za 2 258,75 €/rok a za časť pozemku
3,33/€/m2/rok, celkovo za 8909,41 €/rok, spolu 11 168,16 €/rok
alternatíva C/
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa
v prístavbe objektu bývalej ZŠ Vlastenecké námestie 1,851 01 Bratislava, súp.č.1251 na
pozemku parc.č.4430 o výmere 173,75 m2 a časť pozemku reg. „C“ KN parc.č. 4431/3
o výmere 2675,5 m2 - zastavaná plocha, zapísaný na LV č. 4550 v k.ú. Petržalka pre
Štefan Ba- PRO SET, podnikateľ – fyzická osoba, Wolkrova 37, 851 01 Bratislava,
IČO: 34448047 za účelom prevádzky tenisových kurtov a zázemia (šatne, sprchy,
spoločenská miestnosť), zapísaný na LV č. 4550 v k.ú. Petržalka na dobu určitú od 1.01.2023
do okamihu zabezpečenia náhradných priestorov formou modulárnych kontajnerov,
najneskôr však do 30.06.2023 vo vzťahu k nebytovým priestorom a vo vzťahu
k pozemkom do 31.12.2033, za cenu 13,00 Eur/m2/rok za nebytové priestory, celkovo za
2 258,75 €/rok a za časť pozemku 3,33/€/m2/rok, celkovo za 8909,41 €/rok, spolu 11 168,16
€/rok, a súčasne nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v prístavbe objektu bývalej
ZŠ Vlastenecké námestie 1,851 01 Bratislava, súp.č.1251 na pozemku parc.č.4430 o výmere
173,75 m2 zapísaný na LV č. 4550 v k.ú. Petržalka pre Súkromnú školu umeleckého
priemyslu animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, nezisková organizácia, Vlastenecké
námestie 1, 851 01 Bratislava, IČO: 36068284, za účelom prevádzkovania školskej jedálne
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na dobu určitú od okamihu zániku nájomnej zmluvy pre Štefana Ba PRO-SET (najneskôr
od 1.7.2023) do 31.12.2029, za cenu 13,00 €/m2 ročne, celkom 2 258,75 €/rok.
Zmluva o nájme bude podpísaná najneskôr do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia
v miestnom zstupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadatelia:
1/Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1,
Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava, IČO: 36068284, nezisková organizácia (ďalej
UAT)
2/ Štefan Ba- PRO SET, podnikateľ – fyzická osoba, Wolkrova 37, 851 01 Bratislava, IČO:
34448047 (ďalej PRO SET)

Predmet nájmu :
1/ nebytové priestory nachádzajúce sa v prístavbe objektu bývalej školy Vlastenecké námestie
1 v Bratislave, súp.č.1251 na pozemku parc.č.4430 o výmere 173,75 m2
2/ časť pozemku reg. „C“ KN parc.č.4431/3-zastavná plocha o výmere 2675,5 m2
zapísaný na LV č. 4550 v k.ú. Petržalka v prospech vlastníka Mestská časť BratislavaPetržalka
Doba nájmu: pri alternatíve A/ doba určitá od 1.01.2023 do 31.12.2029 pre UAT
pri alternatíve B/ doba určitá od 01.01.2023 do 31.12.2023 pre PRO SET
pri alternatíve C/ doba určitá od 1.01.2023 (do okamihu zabezpečenia
náhradných priestorov) najneskôr do 30.06.2023 pre PRO SET na nebytové
prietory a do 31.12.2033 na časť pozemku a
doba určitá od okamihu zabezpečenia náhradných priestorov pre Šteafana BaPRO SET do 31.12.2029 pre UAT
Výška nájomného: za nebytové priestory 13,00 €/m2/rok, celkom 2 258,75 €/rok
za pozemok 3,33 €//m2/rok, celkom za 8909,41 €/rok
Energie a služby spojené s nájmom si nájomca zabezpečí na vlastné náklady.
Štatutárna zástupkyňa súkromnej školy požiadala listom zo dňa 9.12.2021 o prenájom
nebytových priestorov v prístavbe bývalej základnej školy Vlastenecké námestie 1.
Požadované priestory boli pôvodne kolaudované ako výdajňa stravy pre žiakov
a zamestnancov školy. Žiadateľ má záujem tieto priestory na vlastné náklady zrekonštruovať
a využívať ich ako školskú jedáleň.
Nebytové priestory pôvodne slúžili ako výdaj jedál, umývanie riadu, sklad odpadov, zádverie,
manipulačný priestor, šatňa personálu, umyváreň+WC personálu a príručný sklad a jedáleň.
Tieto priestory boli prerobené pre potreby zázemia športovcov-tenistov a v súčasnosti slúžia
ako spoločenská miestnosť - klubovňa, náraďovňa, sprchy, WC, kancelária, sklad, šatne a sú
predmetom nájmu v zmysle platnej nájomnej zmluvy č. 08-062-2012 pre Štefan Ba- PRO
SET, IČO: 34448047, podnikateľ-fyzická osoba. Nájomný vzťah trvá do 31.12.2022. Štefan
Ba – PRO SET má v prenájme aj pozemky v areáli bývalej základnej školy, na ktorých
prevádzkuje tenisové kurty nepretržite od r. 1999 a ich nájom taktiež končí dňom 31.12.2022.
Súkromná škola má s mestskou časťou Bratislava-Petržalka uzatvorené dve platné nájomné
zmluvy na časť objektu bývalej ZŠ Vlastenecké námestie 1 – prístavba , pavilón B3, III. a IV.
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podlažie o výmere 2826 m2 a prízemie, pavilón B3 o celkovej ploche 49,8 m2 za účelom
zabezpečenia činnosti výchovno-vzdelávacieho procesu Súkromnej školy umeleckého
priemyslu animovanej tvorby na dobu určitú do 31.12.2029, tak ako má škola uzatvorené dve
platné nájomné zmluvy na prevádzkovanie objektu do 31.12.2029. Záväzky vyplývajúce zo
zmlúv plní žiadateľ riadne a včas. Zabezpečuje bežnú údržbu školy a jej okolia ako aj rozvoj
prenajatých priestorov. Žiadateľ má záujem o prevádzkovanie vlastnej školskej jedálne
a zároveň by tieto priestory využíval v popoludňajších hodinách na organizovanie zasadnutí
rady študentov, rady rodičov, pedagogické rady, záujmové krúžky, prednášky, besedy,
školenia. V rámci projektu zelená škola, v ktorom je škola akreditovaná už 10 rokov,
by mohla viac pôsobiť na enviromentálny dopad stravovania. Škola má 310 stravníkov z toho
260 študentov a 50 zamestnancov. Minulý školský rok chodilo do školskej jedálne základnej
školy internátnej v priemere 80 študentov , t. r. je to okolo 74 študentov. Prechodové dvere
medzi dvoma budovami sú uzatvorené z dôvodu bezpečnosti žiakov základnej internátnej
školy a z tohto dôvodu, je nutné aby žiaci UAT chodili do jedálne cez školský areál.
Žiadateľ Štefan Ba – PRO SET, v zmysle čl.3 ods.2 nájomnej zmluvy č. 08-062-2012
uzatvorenej dňa 27.11.2012 požiadal listami zo dňa 24.05.2022 o predĺženie nájomného
vzťahu na pozemok a nebytové priestory, ktoré má t.č. v prenájme na základe platnej
nájomnej zmluvy do 31.12.2023.
Mestská časť Bratislava-Petržalka má záujem i naďalej poskytovať pozemky za účelom
prevádzkovania tenisových kurtov v areáli bývalej ZŠ, k čomu je potrebné mať aj vytvorené
zázemie pre športovcov. Záujem zo strany mestskej časti je investovať do kúpy 10 ks
modulárnych kontajnerov, ktoré by za týmto účelom slúžili ako alternatíva za nebytové
priestory v objekte a spĺňali by potrebné kritériá a príslušné STN. Súčasnému nájomcovi
Štefan Ba- PRO SET bude takáto forma vytvorenia zázemia pre športovcov ponúknutá
v prípade, že bude záujem z jeho strany pokračovať v nájomnom vzťahu, pričom
novovybudované priestory by sa mohli odovzdať najneskôr k 01.07.2023.
Predpokladaná výška nákladov je cca 110 000,- €. Táto suma by bola priemietnutá nájomcovi
do nájmu na obdobie ďalších 10 rokov.
Navrhovaná výška nájmu pre nebytové priestory pre neziskové organizácie je stanovená
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti BratislavaPetržalka a s majetkom jej zvereným do správy hlavným mestom Bratislavou (1,50 € 20,50 €/m2/rok ).
Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby tento prenájom bol posudzovaný ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu a v odborných komisiách. Stanoviská
komisií sú súčasťou materiálu. Z podnetu poslancov MZ, ktorý vzišiel z ostatného MZ
iniciovala MČ Petržalka rokovanie žiadateľov aj za účasti zástupcov Spojenej školy
internátnej. Obsah a výsledok rokovaní je obsiahnutý v zápisnici zo stretnutia.
Miestna rada návrh prerokovala dňa 20.09.2022 a berie ho na vedomie.
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Záznam zo stretnutia s nájomcami objektu bývalej ZŠ Vlastenecké námestie 1
konaného dňa 08.09.2022 v zasadačke MÚ MČ Bratislava-Petržalka

Prítomní:
Za mestskú časť:
1. Mgr.Iveta Jančoková - vicestarostka
2. Peter Hochschorner – poslanec MZ
3. Ing. Gabriela Fulová – poslankyňa MZ
4. Ing. Branislav Kleinert – poslanec MZ
5. Mgr. Viktor Baumann – poverený vedením RSMM
Nájomcovia:
Za Súkromnú školu umeleckého priemyslu animovanej tvorby (SŠUPAT):
1. Mgr. Viera Zavarčíková – zriaďovateľka
2. Ing. Peter Zavarčík – zástupca zriaďovateľa
3. Mgr. Ján Mózer – riaditeľ
Za Spojenú internátnu školu (SIŠ):
1. Mgr. Zzana Dašková – zástupkyňa riaditeľky
2. Jarmila Haláková – vedúca ŠJ
Za Štefan Ba – PRO SET:
1. Štefan Ba – konateľ
2. Miroslava Madajová – zástupkyňa
Stretnutie a konalo za účelom dohody týkajúcej sa prenájmu priestorov v objekte bývalej
ZŠ Vlastenecké námestie, ktoré má od roku 1996 prenajaté Štefan Ba – PRO SET, pre
tenisovú školu ako zázemie.
V úvode objasnil p. Baumann situáciu, týkajúcu sa prenájmu priestorov, konštatoval, že
materiál je predložený v pôvodnom znení s troma alternatívami, s ktorými poslanci
nesúhlasili. Taktiež uviedol, že priestory boli premerané a ide o priestor v tom rozmere
ako ho má p. Ba prenajaté.
Ďalej uviedol, že je potrebné nájsť dohodu, ktorá by bola prijateľná pre všetky dotknuté
strany a hlavne by riešila požiadavky dotknutých nájomcov.

Za SŠUPAT sa vyjadrila p. Zavarčíková, ktorá podrobne opísala situáciu okolo záujmu
a potreby zabezpečiť stravovanie pre žiakov strednej školy. Toho času navštevuje
strednú školu 320 študentov. Stravovanie majú zabezpečené v jedálni Spojenej
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internátnej školy v čase od 12,30 do 13,00 hod., čo však považuje za nevyhovujúce,
nakoľko sa musia prestravovať nie len žiaci ale aj učitelia a do jedálne musia chodiť cez
školský areál. Konštatovala, že priestor bol kolaudovaný ako výdajňa jedál a na to by to
chceli využívať.
Ďalej konštatovala, že žiaci musia aj v nepriaznivom počasí prejsť viac ako 200 m do
jedálne, vystáť radu, najesť sa a opäť prejsť 200 m späť. Táto skutočnosť odrádza väčšinu
žiakov ísť na obed a volia tak nezdravú stravu.
Taktiež uviedla, že priestory by chceli využívať aj na iné účely ako na stravovanie napr.
ako triedu resp. priestor na prednášky a pod.
Na otázku p. Baumanna, čo by stálo dať priestor do pôvodného stavu – na výdajňu,
uviedla, že cca 200 000,00 €.
P. Baumann položil tiež otázku, či by sa pri najlepšej vôli dalo zabezpečiť stravovania
prostredníctvom SIŠ odpovedala p. zástupkyňa, že podrobne naštudovala dohodu
o poskytovaní stravovania pre deti strednej školy tak, aby mohli prejsť do jedálne cez
školu. Konštatovala, že dohoda nebola zo strany strednej školy dodržiavaná napriek
upozorneniam, nebol zabezpečený učiteľský dozor a z toho dôvodu bol tento prechod
zrušený resp. zo strany SIŠ zamknutý.
Za nájomcu PROSET sa slova ujala p. Madajová, ktorá skonštatovala, že bez zázemia,
ktoré im uvedené priestory zabezpečujú sa tenisová škola nedá robiť. TŠ navštevujú deti
od 4 rokov až po dôchodcov. Priestor sa využíva od 8,00 – 22,00 hod. ako jedáleň by
slúžil 2 hodiny denne. Na záver konštatovala, že zatiaľ stretnutie neprinieslo žiadne nové
návrhy, ktoré by posunuli rokovanie vpred.
Na základe vyjadrenia zástupcov SIŠ, by bolo možné posunúť čas stravovania od 12,20 do
13,00, ktorý by bol vyhradený pre študentov. Taktiež skonštatovali, že zabezpečujú
stravovanie aj pre študentov a učiteľov zo strednej školy na Farského ulici, ktorí majú tiež
vyhradený čas na stravovanie a nemajú s nimi žiadne problémy.
Do diskusie sa zapojil aj p. Kleinert, ktorý nevidí dôvod na to, aby sa zriaďovala výdajňa
v škole, kde je kuchyňa s jedálňou s kapacitou 750 obedov denne.
P. Baumann predložil predbežný návrh – pôdorys modulárneho riešenia náhradných
priestorov na školskom dvore. O tento druh riešenia neprejavila ani jedna strana záujem.
Ďalej sa do diskusie zapojila aj p. Jančoková, konštatovala, že nevidí žiaden posun
v rokovaniach nakoľko pre SŠUPAT je len jedno riešenie - chcú priestor len pre seba, iné
alternatívy nemajú. PRO SET navrhuje, aby sa našla cesta využívania existujúcej jedálne.
P. Ba vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla predovšetkým so stúpajúcimi cenami energií,
nevie garantovať či „prežijú“ a z toho dôvodu nie je za kontajnerové riešenie, ktoré by
znamenalo náklad na viac mesačne o cca 1 600,00 € na 10 rokov.
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Na záver treba konštatovať, že v rokovaniach nenastal veľký posun, nakoľko SŠUPAT
chce priestor iba pre seba bez možných alternatív.
Štefan B – k alternatíve „C“ konštatuje, že nevedia garantovať, že to
financovať.

budú vedieť

Zapísala:
Mgr. Alžbeta Broszová
RSMM

Výpis z uznesenia
zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného
dňa 5. septembra 2022 od 17:30 hod. - online
Na začiatku rokovania boli prítomní:
predseda komisie:
Mgr. Ivan Uhlár,
členovia komisie:
Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Pavel Šesták,
Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Ing. Ľubomír Hrbáň, sa ospravedlnil a zaslal svoje hlasovania na
vedomie členom komisie
Erich Stračina (prítomný len na časť bodov programu)
Tajomník komisie: Mgr. Viktor Baumann
Návrh na prenájom NP v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké námestie 1 pre SŠAT
Vlastenecké námestie 1,Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál predstavil tajomník komisie, členov komisie informoval, že na deň 8.9.2022 sú na
pôdu MiÚ MČ Petržalka pozvané všetky subjekty, ktorých sa predmetný materiál týka,
pričom účasť potvrdili všetci. Súčasne s tým oznámil, že na uvedené stretnutie boli pozvaní aj
poslanci MZ Petržalka, pričom v prípade záujmu sa môžu stretnutia zúčastniť aj ostatní
členovia komisií. Komisia následne rozhodla, že o uvedenom bode bude hlasovať per rollam,
po tom čo sa uskutoční stretnutie.
Hlasovanie o navrhnutom postupe:
Prítomných: 4 (plus 1 člen komisie v neprítomnosti)
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Nehlasoval: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené.

42

Predseda komisie poďakoval členom komisie a všetkým prizvaným hosťom s tým, že
rokovanie komisie bolo skončené o 21:19.
Bratislava,16.09.2022
Mgr. Ivan Uhlár
predseda komisie v.r.
Za správnosť:
Mgr. Viktor Baumann, tajomník komisie

Výpis uznesení zo zasadnutia
Finančná komisia 2022
Zápisnica zo zasadnutia FK – 7.9. 2022 o 16:30 hod. online
Prítomní členovia: Kleinert, Demel, Šesták , Mráz, Šmíd
Neprítomní členovia: Plšeková, Skapik, Vydra

14. Návrh na prenájom NP v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké námestie 1 pre SŠAT
Vlastenecké námestie 1,Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa, final
Finančná komisia 2022
Variant A
Za: 1
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Variant B
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 5
Variant C
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 1
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Branislav Kleinert
predseda komisie

Výpis z uznesenia
zo zasadnutia komisie bytovej a sociálnej konaného
dňa 6. septembra 2022 od 15:00 hod. – prezenčne+online
Na rokovaní komisie boli prítomní:
predseda komisie: Daniela Palúchová
členovia komisie: Matúš Repka - prezenčne, Jana Hrehorová – online cez ZOOM, Eva
Surovková – online cez ZOOM, Ildikó Zórádová – prezenčne, Konrád Balla – prezenčne
Návrh na prenájom NP v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké námestie 1 pre SŠAT
Vlastenecké námestie 1,Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa,
Materiál uviedol Viktor Baumann, referát správy miestneho majetku
Uznesenie:
Komisia sociálna a bytová berie na vedomie materiál Návrh na prenájom NP v objekte
bývalej ZŠ Vlastenecké námestie 1 pre SŠAT Vlastenecké námestie 1, Bratislava ako prípad
hodný osobitného zreteľa ako bol predložený s tým, že po tom ako bude členom komisii
poskytnutá informácia so stretnutia, bude komisia hlasovať per-rollam a hlasovanie bude
následne doplnené do zápisnice.
Hlasovanie:
prítomní/é: 5, Daniela Palúchová, Matúš Repka, Eva Surovková, Ildikó Zorádová, Konrád
Balla,
proti:
0
zdržal/a sa: 0
nehlasovala: 1 Jana Hrehorová
Uznesenie bolo schválené.
Bratislava, 06.09.2022
Daniela Palúchová v.r.
predsedníčka komisie
Zapísala: Marcela Zacharová, tajomník komisie
Výpis z uznesení zo zasadnutia školskej komisie:
5. riadne zasadnutie školskej komisie v roku 2022
Termín a čas:02.02.2022, o 15.30 hod
Miesto: 07. 09. 2022 / streda / o 15.30 hod.
zasadnutie školskej komisie sa uskutoční prezenčnou formou a zoom formou pre
prezentujúcich, v priestoroch Základnej školy Nobelovo nám.6 Bratislava- zborovňa
Prihlasovacie údaje:
https://us06web.zoom.us/j/84646293635?pwd=T1JDajZ2ZCt2Y2ZlN2ZKdVlZSEV5QT09

Meeting ID: 846 4629 3635
Passcode: 886491
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K bodu 6
Návrh na prenájom časti pozemku reg.“C“ KN parc.č. 4431/3 v k.ú. Petržalka
a nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké námestie č.1, Bratislava ako
prípad hodný osobitného zreteľa
Uznesenie č.8
Školská komisia
odporúča
hlasovať o tomto bode per- olam po osobnom stretnutí so záujemcami o prenájom
priestorov
Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali.
Prítomní členovia komisie v čase hlasovania: 8 členov
Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal, Milan Polešenský, Mgr.
Lenka Bočkayová, Ing. Gabriela Fulová, Michal Horváth, PhDr .Ľudmila Farkašovská
Hlasovanie:
Za: 8 členov
Proti: 0 členov
Zdržalo sa: 0 členov
Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.
Predseda komisie
PaedDr. Katarína Brťková
tajomníčka komisie
VBratislave 07.09.2022
Schválený
materiál

Komisia

Neschválený
materiál

Komisia školská

per rollam

Komisia správy
majetku a miestnych
podnikov

per rollam

Finančná komisia

nie

Komisia sociálna a
bytová

per rollam

Komisia športu

per rollam

Miestna rada

zobrala na vedomie -

áno

Poznámky komisie

a)nie, b)nie, c) nie

-
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