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Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľnosti – 3 izbového bytu vo výmere  
101 m2 v stavbe súpis. č. 3263, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 4709/5, v k. ú. Petržalka,            
pre Spojenú školu Svätej Rodiny, so sídlom Gercenova 10, Bratislava, IČO 42 178 941, na dobu 
určitú 5 rokov, od 1.1.2016 do 31.12.2020, za nájomné 99,67 Eur/mesiac,  
 
s podmienkou :   
  
Dodatok bude nájomcom podpísaný do 45 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, 
toto uznesenie stratí platnosť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET NÁJMU :   nájom nebytového priestoru vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  

– 3 izbového bytu, nachádzajúceho sa v stavbe so súp. č. 3263, postavenej 
na pozemku registra „C“ parc. č. 4709/5, k. ú. Petržalka, na Gercenovej 
ulici č. 10 v Bratislave, vo výmere 101,00 m2  

   
ŽIADATE Ľ :      Spojená škola Svätej Rodiny 
       Gercenova 10 
       851 01 Bratislava 
       IČO: 42 178 941 
 
ÚČEL NÁJMU  :  ubytovanie pre pedagógov školy 
 
DOBA NÁJMU :       doba určitá 5 rokov od 1.1.2016 do 31.12.2020 (Na základe schválenia   
                                    vyňatia bytu z bytového fondu hlavného mesta SR Bratislavy bude   
                                    vypracované Rozhodnutie číslo MAGS ONB 55402/2015zo dňa 27.10.2015  
                                    o vyňatí bytu z bytového fondu pre Spojenú školu Svätej rodiny na dobu  
                                    určitú od 1.1.2016 do 31.12.2020, t. j na dobu 5 rokov.) 
                                    Žiadateľ požiadal o dobu nájmu od 1.1.2016 do 30.6.2037. 
 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO :  
99,67 Eur/mesiac – podľa návrhu žiadateľa Spojenej školy Svätej Rodiny. 
 
Cena za ubytovaciu jednotku bola stanovená v Zmluve o ubytovaní č. 248300421000 v zmysle 
zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách dohodou zmluvných strán vo výške 99,67 Eur za jeden mesiac. 
Služby si zabezpečuje objednávateľ sám. 
 
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU:  
Nebytový priestor – 3 izbový byt vo výmere 101,00 m2 sa nachádza v stavbe so súp. č. 3263, 
postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 4709/5, na Gercenovej ulici, orientačné číslo 10 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, zapísanej na liste vlastníctva č. 1748, vo vlastníctve a priamej správe 
Hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
SKUTKOVÝ STAV :  
  Spojená škola Svätej Rodiny je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR č. MŠ SR-
15427/2010-916 zo dňa 07.05.2010 všeobecným právnym nástupcom Základnej školy Svätej 
Rodiny, ako aj Gymnázia Svätej Rodiny (pôvodní nájomcovia na základe nižšie uvedených 
nájomných zmlúv).  
 Spojená škola Svätej Rodiny je na základe nájomnej zmluvy č. 07 83 0710 07 00 uzavretej 
dňa 31.10.2007, v znení dodatku č. 1, na dobu určitú 30 rokov - do 30.06.2037, nájomcom 
nehnuteľností v k. ú. Petržalka – pozemkov registra „C“ parc. č. 4709/3, 4709/4, 4709/5, 4709/6, 
4709/7, 4709/8, 4709/11, 4709/12, 4709/13, 4709/14, 4709/16 a stavby súp. č. 3263  – objekt školy, 
nachádzajúcich sa na Gercenovej ulici č. 10 v Bratislave. Na základe rozhodnutia ministerstva 
školstva SR č. MŠ SR- 15427/2010-916 zo dňa 7. mája 2010 sa pôvodný nájomca Gymnázium 
Svätej Rodiny stalo organizačnou zložkou Spojenej školy Svätej Rodiny, ktorá je všeobecným 
právnym nástupcom Gymnázia Svätej Rodiny a preberá všetky jej práva a povinnosti v plnom 
rozsahu. 
Účelom nájmu je poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, prevádzkovanie školského klubu 
detí, poskytovanie stravovania v školskej jedálni, zabezpečovanie záujmovej činnosti žiakov, 
rodičov a priateľov školy nekomerčného charakteru, prevádzkovanie školských zariadení 
a všetkých s tým súvisiacich činností. Výška nájomného za nebytové priestory a za pozemky je 1 
943,00 Eur ročne.   



 Spojená škola Svätej Rodiny je na základe nájomnej zmluvy č. 07 83 0706 07 00 uzavretej 
dňa 31.10.2007, v znení dodatkov č. 1- 2, na dobu určitú 30 rokov - do 30.06.2037,   nájomcom 
nehnuteľností v k. ú. Petržalka – pozemkov registra „C“ parc. č. 4709/3, 4709/4, 4709/5, 4709/6, 
4709/7, 4709/8, 4709/11, 4709/12, 4709/13, 4709/14, 4709/16 a stavby súp. č. 3263 – objekt školy, 
nachádzajúcich sa na Gercenovej ulici č. 10 v Bratislave. Na základe rozhodnutia ministerstva 
školstva SR č. MŠ SR- 15427/2010-916 zo dňa 7. mája 2010 sa pôvodný nájomca Základná škola 
Svätej Rodiny stala organizačnou zložkou Spojenej školy Svätej Rodiny, ktorá je všeobecným 
právnym nástupcom Základnej školy Svätej Rodiny a preberá všetky jej práva a povinnosti v plnom 
rozsahu. 
Účelom nájmu je  poskytovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej škole Svätej Rodiny, 
prevádzkovanie školského klubu detí pri Základnej škole Svätej Rodiny, poskytovanie stravovania 
v Školskej jedálni pri Základnej škole Svätej Rodiny a zabezpečovanie záujmovej činnosti žiakov, 
rodičov a priateľov školy nekomerčného charakteru. Výška nájomného za nebytové priestory a za 
pozemky je 2 146,00 Eur ročne.   
 Spojená škola Svätej Rodiny má v súčasnosti uzatvorenú Zmluvu o ubytovaní číslo 
248300421000 na 3- izbový byt nachádzajúci sa na prízemí v objekte bývalej základnej školy         
na Gercenovej ulici č. 10 v katastrálnom území Petržalka o ploche 101 m2, ktorý bol Rozhodnutím 
o dočasnom vyňatí z bytového fondu č. rozh. MAGS ONN 55091/2009 zo dňa 6.11.2009, vydaným 
primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy, vyčlenený pre účely ubytovne pre zamestnancov 
Základnej školy Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava. 
 Listom číslo MAGS SNM 40388/2015-275390 zo dňa 25.5.2015 Spojená škola Svätej 
Rodiny požiadala o predĺženie Zmluvy o ubytovaní č. 248300421000, ktorá končí dňom 
31.12.2015. Na základe uvedenej zmluvy poskytuje škola ubytovanie v 3 – izbovom byte, 
nachádzajúcom sa na prízemí v objekte školy, štyrom pedagógom, ktorí sú zamestnancami školy. 
Ide o mladých, aktívnych pedagogických zamestnancov, ktorí sú triednymi učiteľmi a predstavujú 
významný prínos pre školu. Poskytnutie ubytovania je pre ubytovaných pedagógov veľmi dôležité, 
nakoľko ubytovanie a cestovné náklady v Bratislave sú vzhľadom k ich príjmu veľmi vysoké. 
Poskytnutie školského bytu mladým učiteľom predstavuje pre školu dôležitý benefit, ktorý 
vzhľadom na nízke finančné ohodnotenie v školstve umožňuje mladým pedagógom venovať           
sa povolaniu, ktoré vyštudovali. 
 Oddelenie nájomného bývania bodom 15.3 prerokovalo v pravidelnej porade primátora dňa 
14.10.2015 Návrh na vyňatie mestských nájomných bytov z bytového fondu hlavného mesta SR 
Bratislavy a ich prekvalifikovanie na nebytové. PPP súhlasila s dočasným vyňatím na 5 rokov 
z bytového fondu hlavného mesta trojizbový byt nachádzajúci sa v objekte školy na Gercenovej 
ulici č. 10 v Bratislave. Na základe schválenia vyňatia bytu z bytového fondu hlavného mesta SR 
Bratislavy bude vypracované Rozhodnutie číslo MAGS ONB 55402/2015zo dňa 27.10.2015 
o vyňatí bytu z bytového fondu pre Spojenú školu Svätej rodiny na dobu určitú od 1.1.2016 do 
31.12.2020, t. j na dobu 5 rokov. 
 

Z dôvodu poskytovania ubytovania pedagógov školy, predkladáme návrh na nájom 
nehnuteľnosti – 3 izbového bytu ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 
STANOVISKÁ  K NÁJMU   
 

• Oddelenie kultúry, školstva a športu a mládeže – nemajú námietky. 
• Finančné oddelenie –  neevidujú voči žiadateľovi pohľadávky.  
• Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neevidujú voči žiadateľovi pohľadávky.  

 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 24. 11. 2015 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer prenajať nehnuteľnosť – 3-izbový byt vo výmere 101 m2 v stavbe súpis. č. 3263, 
nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 4709/5, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
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Dodatok č. 248300421003   
( ďalej len „dodatok č. 3“) 

k zmluve o ubytovaní č. 248300421000 
 
 
Zmluvné strany 
 
Prenajímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené: JUDr. Ivom Nesrovnalom,  primátorom mesta 
peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 

       číslo účtu (IBAN): SK 5875000000000025828453 
                            BIC (SWIFT) :  CEKOSKBX 
                            IČO:  00 603 481 

DIČ:  2020372596 
 (ďalej len ”prenajímateľ”) 

a 
 
nájomca: Spojená škola Svätej Rodiny 
 zastúpená Ing. Helenou Jánošíkovou, riaditeľkou školy 
 Gercenova č. 10, 851 01 Bratislava  
                             IČO:  42178941 

DIČ:  20230556617 
peňažný ústav: Ľudová Banka, a. s. 
číslo účtu: 4001 172 400/3100 
 
 (ďalej len ”nájomca” alebo spoločne ”zmluvné strany”) 

 
uzatvárajú tento dodatok č. 3 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o ubytovaní č. 248300421000              
zo dňa 12.4.2010  (ďalej len ”zmluva”) a v súlade s príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník nasledovný dodatok  na  

 
 

 
Gercenovu ul. č. 10 

           v Bratislave 
 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy: 
 
 
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.4.2010 Zmluvu o ubytovaní č. 248300421000, menenú 

a doplnenú dodatkom č. 1 zo dňa 28.6.2010 a dodatkom č. 2  zo dňa 1.7.2010, predmetom 
ktorej je 3- izbový byt o ploche 101 m2 nachádzajúci sa v Bratislave, k. ú. Petržalka            
na Gercenovej ulici č. 10 (ďalej len „zmluva“). Zmluva je uzatvorená na dobu určitú          
do 31.12.2015. Na základe Rozhodnutia číslo MAGS ONB 55402/2015 zo dňa 27.10.2015 
bol vyňatý byt z bytového fondu hlavného mesta SR Bratislavy na dobu 5 rokov pre 
Spojenú školu Svätej rodiny. 
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Čl. II 
Zmeny zmluvy 

 
1. V článku II. ods. 1 zmluvy  
 
          sa vypúšťa text: 
 
       „Nájom vzniká dňom fyzického prevzatia ubytovacej jednotky nájomcom na základe spísanej 
zápisnice o odovzdaní a prevzatí ubytovacej jednotky podľa článku I. tejto zmluvy. Zmluva 
o ubytovaní sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015. Po uplynutí doby ubytovania bude protokol 
o odovzdaní ubytovacej jednotky objednávateľom a jej stave spísaný najneskôr do 3 dní po uplynutí 
doby ubytovania.“ 
        
         a nahrádza sa novým textom: 
 
„Zmluva o ubytovaní sa uzatvára na dobu určitú od 03.05.2010 do 31.12.2020. Po uplynutí 
doby ubytovania bude protokol o odovzdaní ubytovacej jednotky objednávateľom a jej stave 
spísaný najneskôr do 3 dní po uplynutí doby ubytovania.“ 
 
 

   
2.   Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny. 
 
 
 
 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1.  Pre právne vzťahy týmto dodatkom zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka a ostatné platné všeobecné záväzné predpisy Slovenskej republiky. Zmluvné strany 
sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy alebo na základe tejto zmluvy bude 
ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov. 

 
2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody formou 

písomného dodatku alebo pokiaľ to vyplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

 
3. Dodatok je vyhotovený v 7-mich rovnopisoch splatnosťou originálu, 5 pre prenajímateľa a 2 pre 

nájomcu. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu 
žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
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5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa Čl. I ods. 1. zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií).  

 
 
V Bratislave dňa ..........................  V Bratislave dňa .......................... 
 
 
 
 
 
....................................................... 
     JUDr. Ivo Nesrovnal 
              primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
...................................................... 
        Ing. Helena Jánošíková 
              riaditeľka školy 

 



Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 23.11.2015 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 19 
 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa nájmu 
nehnute ľnosti 3- izbového bytu nachádzajúceho  sa na Gercen ovej ulici č. 10 v Bratislave, 
v k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave  
 

Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľnosti – 3 
izbového bytu vo výmere  101 m2 v stavbe súpis. č. 3263, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 
4709/5, v k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny, so sídlom Gercenova 10, Bratislava, IČO 
42 178 941, na dobu určitú 5 rokov, od 1.1.2016 do 31.12.2020, za nájomné 99,67 Eur/mesiac,  
 
s podmienkou :   
  
Dodatok bude nájomcom podpísaný do 45 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, toto 
uznesenie stratí platnosť.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za:9, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 23.11.2015 
 
 
 
 
 



Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
nehnuteľnosti  3-izbového bytu, nachádzajúceho  sa na Gercenovej ulici č. 10 
v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave  

kód uzn.: 5.3 
5.3.1 
5.3.5 

 

Uznesenie č. 213/2015 
     zo dňa 26. 11. 2015 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR           
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľnosti                     
– 3 izbového bytu vo výmere  101 m2 v stavbe súpis. č. 3263, nachádzajúcej sa na pozemku 
parc. č. 4709/5,  k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny, so sídlom Gercenova 10, 
Bratislava, IČO 42178941, na dobu určitú 5 rokov, od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020,                        
za nájomné 99,67 Eur/mesiac,  
 
s podmienkou :   
  
Dodatok bude nájomcom podpísaný do 45 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude 
nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

- - - 
 


