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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

výšku úhrady za užívanie a nájomného časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č.
2903/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, pod časťou stavby so súp. č. 1806,
v ktorej spoločnosť SONFOL, s.r.o., Talichova 51, 841 02 Bratislava, IČO 31406025 ako
vlastník nebytového priestoru, zriadila Súkromnú materskú školu, Bazovského 2, Bratislava,
IČO 30794471, v sume 3,00 Eur/m2/rok.



DÔVODOVÁ SPRÁVA

PREDMET : Schválenie výšky úhrady za užívanie a nájomného časti pozemku v k.ú. Dúbravka
parc. č. 2903/1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, nachádzajúceho sa na Bazovského
ulici č. 2 v Bratislave – Dúbravke, pod časťou stavby so súp. č. 1806, v ktorej je zriadená
súkromná materská škola.

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU :

Parc. č.    LV  druh pozemku    celková výmera     výmera prenájmu -        účel využitia
spoluvlastnícky podiel
45582/109056

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
2903/1   847     zastavané plochy  1075 m2 449,32 m2   pozemok pod časťou

     a nádvoria stavby 

ŽIADATE Ľ : Súkromná materská škola, Bazovského 2, 841 02 Bratislava, IČO 30794471,
nezisková organizácia, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť SONFOL, s.r.o., Talichova 51, 84102
Bratislava, IČO 31 406 025

VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO :

v súlade s „Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno“ bola
uplatnená zrážka 80 % zo sumy 15,00 Eur/m2/rok (pre pozemky pod stavbou) nakoľko ide o
riadne zaregistrovanú neziskovú organizáciu a to vo výške 3,00 Eur/m2/rok , čo pri výmere
449,32 m2 predstavuje po zaokrúhlení sumu 1347,96 Eur/rok.

SKUTKOVÝ STAV :

Spoločnosť SONFOL, s.r.o., sa dňa 08.03.2004 stala vlastníkom nebytového priestoru č. 1,
ktorý je súčasťou stavby so súp. číslom 1806 umiestnenej na pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č.
2903/1, na Bazovského ul. č. 2. Súčasťou stavby sú ďalšie dva nebytové priestory a jeden byt.
Vlastníkom pozemku parc. č. 2903/1 k. ú. Dúbravka pod stavbou so súp. č. 1806 je hlavné mesto
SR Bratislava. Nakoľko k časti uvedeného pozemku bol uplatnený reštitučný nárok na vrátenie
vlastníctva k častiam PK parc. č. 2609 a PK parc. č. 2611 v k. ú. Dúbravka podľa zákona č.
229/1991 Zb.z., nie je možné podľa §5 ods.3 citovaného zákona až do rozhodnutia súdu
predmetný pozemok pod stavbou predať vlastníkom stavby.

Vlastníci nebytových priestorov vyššie citovanej stavby užívajú pozemok pod stavbou,
ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta, bez úhrady za užívanie. Z tohto dôvodu boli jednotliví
vlastníci stavby vyzvaní k uzatvoreniu majetkovoprávneho vzťahu s hlavným mestom ako
vlastníkom pozemku podľa spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach stavby. Nakoľko nájomné zmluvy s vlastníkom pozemku neuzatvorili, ani neplatia
úhradu za užívanie pozemku pod stavbou, pričom dochádza na úkor hlavného mesta
k bezdôvodnému obohateniu, hlavné mesto pristúpilo k vymáhaniu dlžnej sumy za užívanie
pozemku od jednotlivých vlastníkov príslušných spoluvlastníckych podielov súdnou cestou.

Spoločnosť SONFOL, s.r.o., ktorá je zriaďovateľom súkromnej materskej školy užívajúcej
nebytové priestory vo vyššie citovanej stavbe, navrhla skončiť súdne konanie, ktoré t.č. prebieha



a v ktorom si hlavné mesto uplatňuje nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 13,00
Eur/m2/rok, súdnym zmierom z nasledujúcich dôvodov :

Žiadosťou zo dňa 02.12.2011 s doplnením zo dňa 04.01.2012 požiadala konateľka
spoločnosti p. Soňa Halászová o zníženie úhrady za užívanie pozemku (bezdôvodného
obohatenia) a navrhovanej výšky nájomného z 13,00 Eur/m2/rok (stanovenej v súlade
s Dodatkom č. 14 k Pravidlám... zo dňa 18.12.1996“) na požadovanú výšku 0,20 Eur/m2/rok, čo
zdôvodňuje tým, že ide o časť pozemku pod časťou stavby, ktorá je užívaná ako školské
zariadenie – súkromná materská škola na Bazovského ul. č. 2 a bola zaradená do siete škôl
a školských zariadení SR s účinnosťou od 01.01.2004. Nakoľko výška nájomného 15,00
Eur/m2/rok podľa v súčasnosti platného „Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hl. mesta SR
Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov ...“ , by bola pre toto školské  zariadenie
likvidačná a diskriminačná oproti ostatným aj súkromným školským zariadeniam, požiadala
konateľka spoločnosti SONFOL s.r.o., o jej prehodnotenie.

Súkromná materská škola Bazovského 2 má s hlavným mestom SR Bratislavou uzatvorenú
taktiež Zmluvu o nájme pozemku č. 08 83 0728 07 00 zo dňa 14.01.2008 za účelom užívania
časti susedného pozemku v k. ú. Dúbravka parc. č. 2902 vo výmere 1000 m2 ako školského
dvora – detského ihriska pri materskej škole, za nájomné vo výške 0,33 Eur/m2/rok, ktoré bolo
stanovené v súlade s Dodatkom č. 12 k „Pravidlám pri realizácii a sledovaní záväzkových
vzťahov ...“, podľa položky – detské ihrisko oplotené.

V prípade, že bude schválené zníženie výšky úhrady za užívanie pozemku na 3 Eur/m2/rok,
hlavné mesto pristúpi k úprave výšky bezdôvodného obohatenia v prebiehajúcom súdnom spore.

STANOVISKÁ  :

• Oddelenie správy nehnuteľností potvrdilo vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy
pozemku parc. č. 2903/1 v k. ú. Dúbravka, ktorý je zapísaný na LV č. 847. Pozemok nebol
zverený do správy mestskej časti. Na časti pozemku PK parc. č. 2609 a PK parc. č. 2611 k. ú.
Dúbravka bol uplatnený reštitučný nárok v zmysle zákona č. 229/1991 Zb.z.

• Oddelenie kultúry, školstva a športu oznámilo, že zriaďovateľovi Súkromnej materskej školy
Bazovského 2, spoločnosti SONFOL, s.r.o., hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 6 ods.
12 písm. b), c), f) a g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
poskytuje dotáciu na mzdy a prevádzku podľa počtu detí v materskej škole, ktorá na rok
2012 predstavuje sumu 137 802,- Eur. Prijímateľom dotácie je zriaďovateľ.
Financovanie neštátnych materských škôl je „viaczdrojové“, to znamená, že dotácia na
mzdy a prevádzku od hlavného mesta, je len jedným zo zdrojov príjmov materskej školy.
Ďalším zdrojom príjmov sú napr. príspevky zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie
detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v materských školách,
príspevky a dary od fyzických alebo právnických osôb, zisk z podnikateľskej činnosti a pod.

• Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa
14.02.2012 odporúča MsZ schváliť výšku úhrady za užívanie a nájomného časti pozemku
v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2903/1, pod časťou stavby so súpisným číslom 1806,
v ktorej spoločnosť SONFOL, s.r.o., zriadil Súkromnú materskú školu, Bazovského 2, v
sume 3,00 Eur/m2/rok.

• Uznesenie mestskej rady č. 425/2012 zo dňa 16.02.2012
Mestská rada po prerokovaní materiálu dňa 16.02.2012 odporučila Mestskému
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť výšku úhrady za užívanie a
nájomného časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2903/1, pod časťou stavby
so súpisným číslom 1806, v ktorej spoločnosť SONFOL, s.r.o., zriadila súkromnú materskú
školu, v sume 3,00 Eur/m2/rok.






























