
 Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Komisie  školstva, mládeže a športu, dňa 03.04.2018 

___________________________________________________________________ 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny                              Čas: 16:00 hod. –  19.40 hod. 
   
Schválený program: 
 
 

1. Otvorenie – hlasovanie o programe 
2. Žiadosť Detského súkromného zariadenia Svetielko, s. r. o. o predĺženie nájmu 

nebytových priestorov v budove Materskej školy  Ľ. Fullu 12 
3. Žiadosť n.o. Centrum nadania o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60 
4. Žiadosť o.z. ESPRIT o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v objekte Majerníkova 60 
5. Športový areál Majerníkova 62 – koncepcia rozvoja 
6. Rôzne 

 
 

 
K bodu 1) 
 Hlasovanie o programe – Komisia ŠMŠ schválila program v predloženom znení 
 
Prít.:   6  Za: 6     Proti : 0        Zdrž. :   0 
         
 
K bodu 2) 

 Komisia ŠMŠ odporúča schváliť zámer pokračovať v prenájme nebytových priestorov 
v budove materskej školy Ľ. Fullu 12 detskému súkromnému zariadeniu Svetielko 
s.r.o. „jaselského typu“ a žiada prednostu MiÚ o predloženie návrhu na výšku 
nájomného za m2/rok (minimálne 10eur/m2/rok) a vyčísliť výšku potrebných 
investícií do príslušnej časti budovy pri prenájme na 5 rokov do najbližšieho 
zasadnutia miestneho zastupiteľstva v apríli. 
 
 

Prít.: 8  Za : 8                Proti : 0                Zdrž. : 0 
 
 
K bodu 3) a 4) 

 Komisia ŠMŠ neodporúča zaradiť materiály k 3. a 4. bodu programu tejto komisie na 
aprílové rokovanie MiZ. 

 Komisia ŠMŠ navrhuje posunúť termín plnenia uznesenia týkajúceho sa verejnej 
obchodnej súťaže prenájmu nebytových priestorov v budove Majerníkova 60 do 
30.9.2018. 

 Komisia ŠMŠ navrhuje pristupovať ku všetkým podnájomníkom v budove na 
Majerníkovej 60 rovnakým spôsobom v zmysle podielu na správe budovy, ktorú 
zabezpečuje mestská časť. Z toho dôvodu komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
požiadavku na nájom súčasných podnájomníkov ako odôvodnenú  podľa osobitného 
zreteľa a stanoviť výšku nájmu tak, aby pokrývala čiastočné náklady na správu 
budovy a nevyhnutné investície. Predbežná kalkulácia týchto nákladov vychádza na 
minimálne 17eur/m2/rok. 

 Komisia ŠMŠ žiada prednostu predložiť do nasledovného zasadnutia komisie 5.6.2018 
sumár výdavkov podnájomníkov na prevádzku  školy podľa výkazov v správe 



o hospodárení škôl (vykazy.sk)  a kalkuláciu nákladov na správu budovy Majerníkova 
60, ktorú zabezpečuje spoločnosť KRS.  
 

Prít.: 7  Za:  0               Proti: 0                 Zdrž.: 0 
 
 
K bodu 5) 

 Komisia ŠMŠ žiada písomné stanovisko od riaditeľa ZŠ A. Dubčeka, PaedDr. Pavla 
Bernátha, k predloženému materiálu na ďalšie zasadnutie komisie 5.6.2018 

 Komisia ŠMŠ žiada od prednostu zabezpečiť písomný právny názor na identitu 
správcu športového areálu pri ZŠ A. Dubčeka Majerníkova 62 na ďalšie zasadnutie 
komisie 5.6.2018 
 

Prít.: 7   Za: 7                Proti: 0                 Zdrž.: 0 
 

 
K bodu 6) Rôzne: 
- 

 
 
 

 
 

                                                           Mgr. Richard Savčinský v.r. 
                                                                                                          predseda 
V Bratislave 04.04.2018 
Mgr. Iliana Medviďová  
tajomníčka komisie 


