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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

 
A) schvaľuje  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v aktuálnom znení žiadateľovi Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 
841 04 Bratislava nájom nebytových priestorov - objekt budovy na Veternicovej ul. č. 20 
a priľahlého areálu vrátane zariadenia s dobou prenájmu 01.11.2016 do 30.09.2037 za cenu 1 Euro 
za celý predmet nájmu za rok za účelom vykonávania činnosti elokovaného pracoviska nájomcu, 
konkrétne výchovno-vzdelávacieho procesu základnej školy a školského klubu detí, za podmienky 
poskytovania bezplatného vzdelávania počas celej tejto doby ako aj podmienky na vlastné náklady 
udržiavať budovu a priľahlý areál vrátane všetkých opráv a investícii ku ktorým by bol v zmysle 
právnych predpisov povinný vlastník tak, aby pri ukončení nájomného vzťahu bol predmet nájmu 
minimálne v rovnakom stave, v akom bol pri začatí nájomného vzťahu. Mestská časť súhlasí 
s využívaním priestorov formou bezplatného podnájmu pre partnerov nájomcu v oblasti výchovy 
a vzdelávania. 

 
B) zveruje 

viacúčelové športové ihrisko s umelým trávnatým povrchom, ktoré je vybudované v školskom 
areáli na Veternicovej 20 od 15.10.2016 do správy príspevkovej organizácie Karloveský  športový 
klub, Janotova 12, Bratislava, za účelom prevažne bezplatného užívania pre verejnosť, tak aby bol 
zachovaný účel užívania ihriska.  
   

C) zrušuje 
 

uznesenie č. 204/2016 zo dňa 14.06.2016, ktorým dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 
§ 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schválilo žiadateľovi Spojená škola 
sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava, IČO: 42176182 nájom štyroch učební 
s príslušenstvom (kabinet, toalety, prístupové chodby) v budove Základnej školy Veternicová 20 
v Bratislave na dobu 5 rokov od 15.08.2016, s cenou nájmu vo výške 1 Euro/rok + energie, pričom 
okrem nájomného žiadateľ uhrádza aj pomernú časť nákladov spojených s prevádzkou budovy. 

 
 
      

Dôvodová správa 
 

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR vyradilo k 31.08.2016 Základnú školu 
Veternicová 20  zo siete škôl a školských zariadení. Vyradením zo siete škôl stratila ZŠ 
Veternicová oprávnenie vykonávať výchovno vzdelávací proces a zabezpečovať povinnú školskú 
dochádzku pre žiakov v zmysle príslušných ustanovení Školského zákona a Zákona o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve, čím sa uvoľnila budova stavebne určená na školské 
účely.  

 
Podmienky prenechania majetku do nájmu reguluje zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je pre potreby mestskej časti podrobnejšie upravený 
v platných zásadách hospodárenia. V zmysle týchto prepisov môže mestská časť prenechať 
majetok do užívania inej právnickej alebo fyzickej osobe na základe nájomnej zmluvy, ktorá musí 
mať písomnú formu, pričom nájom majetku sa musí vykonať:  
a) na základe obchodnej verejnej súťaže,  
b) dobrovoľnou dražbou,  
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c) priamym nájmom.  
Mestská časť zverejní zámer prenajať majetok a jeho spôsob na úradnej tabuli, na internetovej 
stránke mestskej časti, prípadne v regionálnej tlači. Nájom nehnuteľného majetku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Pri nájmoch majetku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorých miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto 
spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, 
pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.  
 
Zákon o majetku obcí nekonkretizuje prípady hodné osobitného zreteľa. Jedinou podmienkou je 
rozhodnutie trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Účelom tejto 
úpravy je umožniť obciam reagovať na špecifické situácie pri prenechávaní majetku do nájmu, 
kedy sa nevyžaduje súťaž a trhové podmienky, dokonca by mohli byť kontraproduktívne. Obec 
teda môže v týchto ojedinelých prípadoch postupovať inak, ako ustanovuje § 9a ods. 1 až 7 zákona 
o majetku obcí. Zákon ustanovuje pôsobnosť obecného zastupiteľstva rozhodnúť trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov, v ktorých prípadoch uplatní postup podľa tohto ustanovenia. Táto 
kompetencia je zákonom daná len obecnému (miestnemu) zastupiteľstvu ako kolektívnemu orgánu 
obce.  
 
 Ako prípady hodné osobitného zreteľa by mali byť posudzované najmä prípady, kedy by 
bolo neprimerane tvrdé postupovať podľa § 9a ods. 1 až 7 zákona o majetku obcí, napríklad zo 
sociálnych alebo verejnoprospešných dôvodov, alebo by týmto postupom vznikli neprimerane 
vysoké náklady v porovnaní s hodnotou prenajímaného majetku. Takýmito prípadmi môžu byť 
prenájmy majetku obce na verejnoprospešné účely, napr. na poskytovanie starostlivosti zariadeniu 
sociálnych služieb, zdravotníckemu zariadeniu, škole alebo školskému zariadeniu, ak ide o 
právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, prenájmy majetku obce malej hodnoty alebo 
pozemkov nízkej výmery a pod. Každý prípad je však treba posúdiť individuálne a o každom musí 
obecné (miestne) zastupiteľstvo rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

 
Dôvody predloženia prenájmu objektu budovy na Veternicovej ul. č. 20 a priľahlého areálu 
s dobou prenájmu 01.11.2016 do 30.09.2037 za účelom vykonávania činnosti elokovaného 
pracoviska nájomcu, konkrétne výchovno-vzdelávacieho procesu základnej školy a školského 
klubu detí ako prípadu hodného osobitného zreteľa: 
a) Táto škola je karloveskou školou, vznikla a rozvíja sa na základe iniciatívy karloveskej 

komunity /viac ako 50% žiakov je z KV/; 
b) Rastúci záujem občanov. Počet zapísaných žiakov – 110 v roku 2015, 141 v roku 2016;  
c) Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola sa opakovane umiestňuje na popredných 

miestach na Slovensku vo výsledkoch v celoslovenských testovaniach /testovanie 5 resp. 9/. 
V aktuálne zverejnenom rebríčku škôl sa umiestnila na 3. mieste na Slovensku;  

d) Starostlivosť o deti s problémami a ťažkosťami v učení. Na škole je celkovo 67 žiakov 
vedených ako žiaci so ŠVVP; 

e) Pestrosť služieb, Otvorená komunitná škola, Centrum života v obci. Okrem vzdelávania 
organizuje škola celoročne aj množstvo sprievodných aktivít, akcií či podujatí s dosahom na 
celú MČ. Školský areál je otvorený a sprístupnený pre obyvateľov MČ;  

f) Škola preukázala schopnosť starať sa a zveľaďovať zverený majetok. Dôkazom je rozsah 
vykonaných rekonštrukčných prác na budove školy na Karloveskej 32 od roku 2008 
z vlastných zdrojov.  

 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves oznámila svoj zámer prenajať majetok z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov – objekt budovy na Veternicovej ul. č. 20 a priľahlého areálu uchádzačovi 
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Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 84104 Bratislava na úradnej tabuli a webovej 
stránke dňa 28.09.2016. 
Zámerom mestskej časti je nerozdeliť objekt prenájmu viacerým nájomcom, a tak  
zabezpečiť jedného nájomcu celého objektu, ktorý bude komplexne zabezpečovať správu  
a údržbu  objektu.  tak, aby tento mohla mestská časť po skončení nájmu využívať naďalej 
pre potreby, na ktoré bol určený, teda na školské a vzdelávacie účely.  
 
Navrhovaná výška prenájmu je 1 Euro za celý predmet nájmu za rok. Nájomný vzťah je 
podmienený riadnou starostlivosťou nájomcu o prenajatý majetok, s povinnosťou udržiavať 
budovu a areál v stave rovnakom alebo lepšom oproti stavu, v akom bola budova pri začatí 
nájmu. Technický stav budovy bude zdokumentovaný znaleckým posudkom vyhotoveným 
na začiatku nájomného vzťahu a pri jeho ukončení, pričom nájomcovi vzniká súčasne 
povinnosť predkladať monitorovaciu správu o stave prenajatého majetku minimálne raz za 
3 roky počas trvania nájomného vzťahu. V nájomnej zmluve bude taktiež zakomponované 
právo mestskej časti odstúpiť od zmluvy v prípade, ak bude objekt školy z dôvodu 
prípadných nedostatočných kapacít v ostatných základných školách mestskej časti potrebný 
pre zriadenie Základnej školy Tieto ustanovenia budú zakomponované v nájomnej zmluve.  
 
Navrhovaná doba nájmu pre elokované pracovisko spojenej školy na Veternicovej 20 
zodpovedá dobe nájmu, ktorý má Spojená škola sv. Františka z Assisi uzatvorenú s Hlavným 
mestom SR v objekte školy na Karloveskej 32 v Bratislave.  
 
Prehľad výšky nájomného porovnateľných cirkevných škôl a školských zariadení v Bratislavskej 
diecéze na dlhodobý nájom (minimálne 10 a viac rokov). 
 

názov vlastník budovy adresa cena nájmu 
Cirkevná materská škola 
Gianny Berettovej Mollovej 1 

Hlavné mesto SR 
Bratislava 

Bilíkova  1 
Dúbravka 1Euro/predmet nájmu/rok 

Spojená škola  
sv. Vincenta de Paul 

SR v správe  
ministerstva vnútra 

Bachova 4 
Ružinov 0,03 Eur/predmet nájmu/rok 

Základná škola s materskou 
školou sv. Jána Pavla II. Rímsko-katolícka cirkev Vajnorská 98/D 

Vajnory 0 Eur/predmet nájmu/rok 
Cirkevná základná škola  
sv. Leonarda 

SR v správe  
ministerstva vnútra Doľany 128 0 Eur/predmet nájmu/rok 

Spojená škola Svätej rodiny Hlavné mesto SR 
Bratislava 

Gercenova 10 
Petržalka 

0,33 Eur/m2/budova/rok 
0,03 Eur/m2/areál/rok 

Spojená škola 
 sv. Františka z Assisi 

Hlavné mesto SR 
Bratislava 

Karloveská 32 
Karlova Ves 

0,33 Eur/m2/budova/rok 
0,03 Eur/m2/areál/rok 

Cirkevná stredná odborná škola 
elektrotechnická  
P.G. Frassatiho 

Hlavné mesto SR 
Bratislava 

Vazovova 12 
Staré mesto 0 Eur/predmet nájmu/rok 

 
Doplňujúce informácie: 
 
Do podateľne miestneho úradu doručených viacero žiadostí o prenájom priestorov v objekte 
budovy na Veternicovej 20 v Bratislave. Jedná sa o nasledovné žiadosti: 
- DAYCARE International, s. r. o. 
- Centrum nadania, n. o. 
- Sloboda k výchove, o. z. 
- Spojená škola sv. Františka z Assisi 
- Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina 

                                                
1  do roku 2015 bola cena nájmu 7200 Eur/rok 
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1. DAYCARE International, s.r.o., Slovienska 5/C, 841 10 Bratislava, IČO: 46708502 požiadala 
dňa 29.03.2016 o prenájom priestorov v ZŠ Veternicová.  
  
ŠŠppeecciiffiikkáácciiaa  ppooddmmiieennookk  nnáájjmmuu  vv  zzmmyyssllee  ppoožžiiaaddaavviieekk  žžiiaaddaatteeľľaa:: 
predmet nájmu Najmenej 2 triedy 
doba nájmu  Nie menej ako 3 roky 
cena nájmu viď. mat. 
využitie  Prevádzkovania anglicko-slovenských 

detských jaslí s materskou školou prednostne 
určených pre deti obyvateľov mestskej časti 
Karlova Ves.   

 Na základe výzvy mestskej časti žiadateľ predložil stručnú prezentáciu návrhu, ktorú 
prikladáme v prílohe. Súčasťou materiálu je aj krátka informácia ohľadne zámerov žiadateľa.    
 
2. Dňa 28.06.2016 bola doručená mestskej časti žiadosť neziskovej organizácie Centrum nadania, 
Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava, IČO: 37924745.  
  
ŠŠppeecciiffiikkáácciiaa  ppooddmmiieennookk  nnáájjmmuu  vv  zzmmyyssllee  ppoožžiiaaddaavviieekk  žžiiaaddaatteeľľaa:: 
predmet nájmu Všetky priestory okrem tých, ktoré sú už 

prenajaté SŠ sv. Františka z Assisi 
doba nájmu  20 rokov, prípadne iná doba podľa dohody 
cena nájmu max. 10 €/m2 /rok, prípadne iná vzájomná 

dohodnutá suma, tak aby nebolo potrebné 
zvyšovať školné rodičom 

využitie  Vzdelávanie a výchova žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Centrum nadania má o.i. záujem o prenájom priestorov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v budove ZS Veternicová, konkrétne všetkých priestorov (okrem učební a kabinetov, ktoré 
má prenajaté Spojená škola sv. Františka z Assisi) za max. cenu 10 €/m2 /rok .  Konkretizácia  
činností tejto neziskovej organizácie, jej cieľov, potrieb, aktivít, ako aj otvorený list  hlavného 
odborníka SR pre detskú psychiatriu  sa nachádza v prílohe materiálu. Súčasťou materiálu je aj 
konkretizácia doby nájmu. 
 
3. Dňa 26.07.2016 bola doručená žiadosť občianskeho združenia Sloboda k výchove, Podunajská 
27, 821 07 Bratislava, reg. č. MVSR: VVS/1-900/90-45553, IČO: 42417872. 
 
ŠŠppeecciiffiikkáácciiaa  ppooddmmiieennookk  nnáájjmmuu  vv  zzmmyyssllee  ppoožžiiaaddaavviieekk  žžiiaaddaatteeľľaa:: 
predmet nájmu 2 učebne (kabinet a toalety), rozširovanie 

nájmu o 1 až 2 učebne v každom 
nasledujúcom zmluvnom roku 

doba nájmu  1 rok, s možnosťou predĺženia o ďalších 1 až 
4 roky  

cena nájmu 10 €/m2 /rok za učebne, 4 €/m2 /rok za chodbu 
a toalety 

využitie  Zriadenie denného detského klubu a 
rodičovského centra (šk.rok 2016/2017), po 
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zaradení subjektu Ministerstvom školstva, 
vedy výskumu a športu SR do siete škôl a 
školských zariadení sa v šk. roku 2017/2018 
pretransformuje na Súkromnú základnú školu 

 Predmetné občianske združenie má záujem o prenájom 2 učební s príslušenstvom (kabinet, 
toalety) v budove ZŠ Veternicová za účelom zriadenia denného detského klubu a rodičovského 
centra v šk. roku 2016/2017  s tým, že zaradením subjektu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR do siete škôl a školských zariadení sa v nasledujúcom školskom roku pretransformuje 
na Súkromnú základnú školu. 

Občianske združenie navrhuje čas trvania nájmu na 1 rok, s možnosťou predĺženia o 
ďalších 1 až 4 roky s tým, že každý nasledujúci zmluvný rok by sa predmet nájmu rozšíril o 1 až 2 
učebne. Navrhované nájomné 10 €/m2/rok za učebne, kabinet 4 €/m2/rok za chodbu a toalety s 
tým, že prípadné investície do dispozičných zmien prenajatej časti objektu, z dôvodu oddelenia 
denného chodu subjektov v objekte pôsobiacich, nesie nájomca. Rovnako všetky náklady na 
energie, vodné, stočné a služby hradí nájomca. 

Mestská časť  Bratislava-Karlova Ves požiadala  po telefonickej komunikácii s členom 
správnej rady e-mailom dňa 18.08.2016 o doloženie projektu predmetnej školy, jej bližšej  
špecifikácie, konkretizácie cieľov a aktivít. Dňa 23.08.2016 bol e-mailom doručený predmetný 
Návrh projektu súkromnej základnej školy, ktorý je súčasťou tohto materiálu. 

 
4. Dňa  11.08.2016 požiadala Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 
Bratislava , IČO:42176182 o prenájom celej školskej budovy a areálu na Veternicovej 20 a 
zároveň ponúka komplexnú správu zverených priestorov. V prílohe tohto materiálu sa nachádza 
podrobnejšie zdôvodnenie žiadosti. 
 
ŠŠppeecciiffiikkáácciiaa  ppooddmmiieennookk  nnáájjmmuu  vv  zzmmyyssllee  ppoožžiiaaddaavviieekk  žžiiaaddaatteeľľaa:: 
predmet nájmu Celá budova školy ZŠ Veternicová + zverenie 

areálu do správy 
doba nájmu  Min.15 až 25 rokov 

 
cena nájmu 1 €/rok/za predmet nájmu 
využitie  Výchovno vzdelávací proces v rámci 

cirkevnej školy 
 
 Spojená škola sv. Františka s Assisi je už nájomcom priestorov v objekte ZŠ Veternicová v 
súlade so znením uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
204/2016 zo dňa 14.06.2016 na účely vykonávania činnosti elokovaného pracoviska nájomcu, 
konkrétne výchovno-vzdelávacieho procesu základnej školy a školského klubu detí.  
 
5. Dňa 19.08.2016 požiadalo Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, Čajakova 
28, 831 01 Bratislava, IČO: 36066834 o prenájom priestorov ZŠ Veternicová na účely vytvorenia 
komunitného centra.  
ŠŠppeecciiffiikkáácciiaa  ppooddmmiieennookk  nnáájjmmuu  vv  zzmmyyssllee  ppoožžiiaaddaavviieekk  žžiiaaddaatteeľľaa:: 
predmet nájmu Celá budova 
doba nájmu  Dlhodobý prenájom 
cena nájmu  
využitie  Komunitné centrum – organizovanie kurzov 

pre verejnosť a na administratívne zázemie, 
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organizovanie hudobného a kultúrneho-
spoločenského programu 

 Dňa 22.08.2016 bol žiadateľ telefonicky a následne aj e-mailom požiadaný o bližšie 
predstavenie  projektu. Zaslaný projekt komunitného centra je súčasťou materiálu. 
 
Vyššie uvedené žiadosti boli predložené a rokovanie jednotlivých odborných komisií a následne 
bol prerokované miestnou radou dňa 13.09.2016, ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
prenajať celý objekt spolu s priľahlým areálom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 
9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení žiadateľovi Spojená 
škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 Bratislava s dobou prenájmu 15.10.2016 do 
30.09.2037 za účelom vykonávania činnosti elokovaného pracoviska nájomcu, konkrétne 
výchovno-vzdelávacieho procesu základnej školy a školského klubu detí. 

  
 
 


