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                                                                                                                                     Kód uzn.: 5.3. 

5.3.1. 
5.3.2. 

 
Návrh uznesenia 

 
 

     Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e   
 

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., zo 
dňa 16.6. 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, krátkodobý nájom ľadovej plochy 
na Zimnom štadióne Ondreja  Nepelu v Bratislave, Odbojárov 9, katastrálne územie Nové Mesto, 
za účelom športovej činnosti v rozsahu podľa objednávok pre nájomcu: Základná škola 
Kalinčiakova 12,  Bratislava, IČO: 31 753 728, doba nájmu od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2012, predmet 
nájmu: ľadová plocha v malej hale v rozsahu 100 hodín mesačne za cenu: 

a) ľadová plocha pre školy v pracovných dňoch od 6.00 – 14.00 h – 62,50 Eur/h  bez DPH 
b) ľadová plocha pre školy v ostatnom čase po 14.00 h – 98,00 Eur/h bez DPH 

 
s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v mestskom 
zastupiteľstve.  V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude podpísaná nájomcom, toto 
uznesenie stratí platnosť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Dôvodová správa 
 
 
 
PREDMET:  prenájom ľadovej plochy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v 

Bratislave 
 

ŽIADATEĽ:   Základná škola Kalinčiakova 12,  831 04 Bratislava, IČO: 31 753 728 
 
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU:  
Predmetom nájmu na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ul. Odbojárov 9 v Bratislave je ľadová 
plocha v malej hale v rozsahu 100 hodín mesačne  
 
ÚČEL NÁJMU:  nájom ľadovej plochy na výučbu žiakov športových hokejových tried 
 
DOBA NÁJMU:   od 1. 1. 2012 - 30. 4. 2012 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:   
Sadzby za nájom ľadovej plochy sú stanovené na jednu hodinu nájmu. Cena za nájom ľadovej 
plochy v malej hale sa účtuje podľa cenníka č. 14/2011 zo dňa 26. apríla nasledovne: 
- ľadová plocha pre školy v pracovných dňoch od 6.00 – 14.00 h -   62,50 Eur bez DPH za jednu   
   hodinu 
- ľadová plocha pre školy v ostatnom čase: 98,00 Eur bez DPH za jednu hodinu. 
 K cene nájmu sa bude účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. 
 
SKUTKOVÝ STAV:  
 
     Správa telovýchovných a rekreačných zariadení neprenajíma celú kapacitu ľadovej plochy, ale 
len jej časť. Okrem navrhovaného nájomného vzťahu ľadovú plochu využívajú aj iné subjekty 
s ktorými už boli uzatvorené zmluvy schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 30. 6. 2011 a to 
HC SLOVAN Bratislava – mládež, občianske združenie, HC SLOVAN Bratislava – ženy, 
Krasokorčuliarsky športový klub SLOVAN Bratislava, občianske združenie a iné, ktorých 
zmluvný vzťah nepresahuje rozsah 10 dňovej doby nájmu, najmä individuálne, neformálne 
skupiny a verejnosť. Žiadateľ požiadal o prenájom ľadovej plochy pre zdokonaľovanie výučby 
žiakov svojich športových hokejových tried.  
 
 



 
Výpis  

zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   
konaného dňa 29.11.2011 

___________________________________________________________________________ 
 
 
K bodu č.12 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa krátkodobého nájmu ľadovej 
plochy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc.č. 
15142/1 pre Základnú školu Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  odporúča MsZ  
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., 
zo dňa 16.6. 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, krátkodobý nájom ľadovej plochy na 
Zimnom štadióne Ondreja  Nepelu v Bratislave, Odbojárov 9, katastrálne územie Nové Mesto, za 
účelom športovej činnosti v rozsahu podľa objednávok pre nájomcu: Základná škola Kalinčiakova 12,  
Bratislava, IČO: 31 753 728, doba nájmu od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2012, predmet nájmu: ľadová plocha 
v malej hale v rozsahu 100 hodín mesačne za cenu: 

a) ľadová plocha pre školy v pracovných dňoch od 6.00 – 14.00 h – 62,50 Eur/h  bez DPH 
b) ľadová plocha pre školy v ostatnom čase po 14.00 h – 98,00 Eur/h bez DPH 
 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v mestskom 
zastupiteľstve.  V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude podpísaná nájomcom, toto 
uznesenie stratí platnosť.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7 , za: 7 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová 
V Bratislave, 29.11.2011 

 
 















Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa krátkodobého nájmu 
ľadovej plochy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Od bojárov 9 v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 15142/1, pre Základnú školu Kalin čiakova 12, 831 04 Bratislava  

Kód uzn.: 5.3. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.5 

 

Uznesenie č. 365/2011 
zo dňa 1. 12. 2011 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú ča   

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., zo dňa 
16. 6. 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, krátkodobý nájom ľadovej plochy na Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, za účelom športovej činnosti 
v rozsahu podľa objednávok pre nájomcu: Základná škola Kalinčiakova 12,  Bratislava, IČO: 
31753728, doba nájmu od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2012, predmet nájmu: ľadová plocha v malej hale 
v rozsahu 100 hodín mesačne za cenu: 

a) ľadová plocha pre školy v pracovných dňoch od 6.00 h  – 14.00 h – 62,50 Eur/h  bez DPH, 
b) ľadová plocha pre školy v ostatnom čase po 14.00 h – 98,00 Eur/h bez DPH, 
 

s podmienkou: 
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná 
zmluva v tejto lehote nebude podpísaná nájomcom, toto uznesenie stratí platnosť.  
 


