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NÁVRH  UZNESENIA: 
 
Miestna rada   

 

po prerokovaní materiálu 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu     

 

A: s c h v á l i ť 

dodatok č. 1 k zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom 

Slovenskej republiky Bratislavou 

 
 
B: p o ž i a d a ť  

starostu mestskej časti o vydanie úplného znenia zásad prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlast-

níctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zve-

rené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou 

 
 
 
 

- s pripomienkami 
 
- bez pripomienok 
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Dôvodová správa 
 
V súvislosti s konaním majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji bola Základná škola s materskou školou 

na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave požiadaná o prenajatie nebytových priestorov. Každá zo škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti má schválený tzv. cenový výmer, ktorý umožňuje prená-

jom priestorov školy priamo, bez zastupiteľstva, tak aby bol prenájom čo najefektívnejší a to tak 

z hľadiska časového ako aj z hľadiska finančného. Cenové výmery sú súčasťou platných zásad prena-

jímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, a ktoré o sú 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislavou (ďalej len „Zásady“). Zásady obsahujú nielen konkrétne priestory škôl, ktoré sú prenají-

mané a výšku nájmu, ale aj účel, ktorý bol v rámci schvaľovania Zásad miestnym zastupiteľstvom 

prijatý a teda schválený. 

  

Všetky prenájmy škôl, ktoré sú obsiahnuté Zásadami sú koncipované na princípe využívania priesto-

rov mimo vyučovacieho procesu.  

 

Základná škola s materskou školou na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave má v rámci našich škôl osobit-

né postavenie. Jedná sa o školu so športovým zameraním, ktorej priestory (najmä exteriér) boli aj 

v minulosti využívané k poskytovaniu zázemia pre medzinárodné športové podujatia.  

 

Predkladaná zmena rieši túto situáciu, t. j. umožňuje riaditeľovi školy uzavrieť nájomnú zmluvu 

s účelom poskytnutia zázemia pre medzinárodné športové podujatia aj počas vyučovacieho procesu.  

 

Ďalšia zmena sa týka spresnenia vymenovania komisie a jej prvého stretnutia v rámci vyhlásenej ob-

chodnej verejnej súťaže ( § 4 ods. 8 Zásad). 
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DODATOK č. 1  

k Zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti           

Bratislava - Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  zverené do 

správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v súlade so zákonom č. 377/1990 Zb. o 

hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, Štatútom hlavného mes-

ta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov a v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov na svojom ................zasadnutí schválilo dodatok č. 1 

v tomto znení: 

 

Článok I. 

1. § 4 Obchodná verejná súťaž sa v odseku 8 sa na konci prvej vety zrušuje bodka a dopĺňa sa 

textom v znení „ podľa odseku 7 tohto ustanovenia Zásad. V prípade, ak je komisia vymeno-

vaná podľa odseku 6 tohto ustanovenia Zásad vyhlasovateľ zvolá zasadnutie komisie najne-

skôr do 15 dní od uplynutia lehoty na podávanie súťažných návrhov do OVS a za podmienky, 

že do OVS je podaná aspoň jedna súťažná ponuka. “     

 

2. § 6 Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa ods. 3 bod III. Nebytové priestory, strechy, 

bočné steny stavieb k vyšpecifikovaným predmetom nájmu zvereným základným školám 

s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti za účelom ich užívania tre-

tími subjektmi mimo vyučovacieho procesu ako najčastejšie prenajímaného majetku písm. b) 

sa na konci vkladá text v znení: „; Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12 

v Bratislave je oprávnená nebytové priestory špecifikované v Tabuľke č. 2 prenajať organizá-

torovi medzinárodného športového podujatia aj v čase, v ktorom škola zabezpečuje vyučujúci 

proces.“  

 


