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1.                                                                  Návrh uznesenia  
 

 
         Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 17321/2, v k.ú. Rača vo výmere 700 m2 v areáli MŠ 

Cyprichova 74 v prospech Mgr. Milan Náhlik, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxBratislava, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obci v znení neskorších predpisov, z dôvodu zachovania kontinuity nájmu pozemku, 

na ktorom žiadateľ vybudoval tenisový kurt s príslušenstvom za účelom rozvoja športových 

aktivít v MČ a vedeniu a formovaniu správneho a zdravého životnému štýlu detí v školskom 

veku, ako aj dospelých obyvateľov MČ za týchto podmienok: 

- cena nájmu: 1,50 EUR/m2/ rok, t.j. 1.050,- EUR/rok 

- výmera: 700 m2 

- nájom na dobu: neurčitú 

- nájomca vykoná opravu oplotenia stavby tenisového kurtu  na vlastné náklady a následne bude 

vykonávať údržbu oplotenia počas celej doby nájmu 

 

 

 

 

 

2.                   Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

 
    Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

o d p o r ú č a  

 

 

MZ MČ Bratislava-Rača  

schváliť  nájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 17321/2, v k.ú. Rača vo výmere 700 m2 

v areáli MŠ Cyprichova 74 v prospech Mgr. Milan Náhlik, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, za týchto podmienok: 

- cena nájmu: 1,50 EUR/m2/ rok, t.j. 1.050,- EUR/rok 

- výmera: 700 m2 

- nájom na dobu: neurčitú 

- nájomca vykoná opravu oplotenia stavby tenisového kurtu  na vlastné náklady a následne bude 

vykonávať údržbu oplotenia počas celej doby nájmu 
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  3.  Dôvodová správa 
 

PREDMET:  

Prenájom/pokračovanie nájmu/ časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 17321/2 v k.ú. Rača 

vo výmere 700 m2, nachádzajúci sa v areáli MŠ Cyprichova 74, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu zachovania kontinuity nájmu pozemku, na ktorom žiadateľ 

vybudoval tenisový kurt s príslušenstvom za účelom rozvoja športových aktivít v MČ a vedeniu 

a formovaniu správneho a zdravého životnému štýlu detí v školskom veku, ako aj dospelých 

obyvateľov MČ. Pozemok registra „C“ KN parc.č. 17321/2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, o celkovej výmere 4809 m2, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, 

zapísaný na LV č. 10860 pre k.ú. Rača je vo vlastníctve MČ Bratislava-Rača a je zverená 

Protokolom č. 6/2013 o zverení majetku Mestskej časti Bratislava-Rača a s ním súvisiacich práv 

a záväzkov zo dňa 30.4.2013 do správy Materskej školy Cyprichova 74, BA, IČO: 31810501. 

 

ŽIADATEĽ:  

Mgr. Milan Náhlik, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxx Bratislava 
 

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:  

K. ú.              parc. č.             LV č.           celková výmera výmera predmetu nájmu     

Rača               „C“ KN            10860           4809 m2              700 m2   

   

ÚČEL PRENÁJMU: 

Prevádzka tenisového kurtu na športové využitie detí MŠ Cyprichova a pre verejnosť.  

 

CENA ZA PRENÁJOM:  

1,50 EUR/m2/rok, t.j. 1.050,- EUR/rok 
 

SKUTKOVÝ STAV: 

Tento návrh predkladáme na základe žiadosti Mgr. Milana Náhlika, trvale bytom 

xxxxxxxxxxxxxxx Bratislava zo dňa 22.03.2018, ktorý požiadal o predĺženie doby nájmu časti 

pozemku reg. „C“ KN parc. č. 17321/2 o výmere 700 m2.  

Žiadateľ užíva predmetný pozemok v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 122/2008 zo 

dňa 06.06.2008 (ďalej len „zmluva“), a to na dobu určitú od 01.07.2008 do 29.06.2018. Pozemok 

sa nachádza v areáli materskej školy Cyprichova 74 a nájomca ho užíva za účelom vybudovania 

a prevádzky tenisového kurtu na športové využitie detí MŠ Cyprichova a pre verejnosť. Žiadateľ 

má platnú trénerskú licenciu vydanú Slovenským tenisovým zväzom. 

Budova s areálom o celkovej výmere 4809 m2 je vo vlastníctve MČ Bratislava-Rača a je 

zverená Protokolom č. 6/2013 o zverení majetku Mestskej časti Bratislava-Rača a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov zo dňa 30.4.2013 do správy Materskej školy Cyprichova 74, BA, 

IČO: 31810501. Nájomné je vo výške 0,36 EUR/m2, t.j.  ročné nájomné predstavuje čiastku 

253,61 EUR. 

V článku V., bod 5 doteraz platnej zmluvy sa uvádza: „Nájomná doba môže byť predĺžená, 

ak o to požiada nájomca najneskôr mesiac pred skončením nájomného pomeru.“ Žiadosť 

doručená 22.3.2018 túto podmienku splnila. 
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Vznik nájomnej zmluvy rok 2008: 

Žiadateľ požiadal dňa 02.05.2008 o nájom pozemku v areáli Materskej školy, spolu s projektom 

„tenisového kurtu“ a identifikačného listu predkladateľa a prihláškou projektu. Tenisový kurt mal 

slúžiť bezodplatne a to bez akéhokoľvek finančného nároku investora za vybudovanie a 

používanie kurtu primárne potrebám MŠ Cyprichova 74 a plniť účel športovej činnosti detí MŠ, 

ktorá je zameraná na rozvoj motoriky, vyhľadávanie a rozvoj športového talentu u detí a trvalé 

a cielené trénovanie s cieľom neskoršieho uplatnenia a zúročenia v živote detí. Projekt, ako model 

fungovania systému, má viesť deti k správnemu životnému štýlu, a zabezpečiť, aby deti v čase 

puberty a dospievania zreli v osobnosti, ktoré budú plnohodnotnými členmi našej spoločnosti. 

V čase voľného pohybu detí po kurte v prípade nevykonávania trénovania tenisu má byť 

personálne zabezpečenie na zodpovednosti pedagogických zamestnancov jednotlivých tried MŠ. 

V čase vykonávania činnosti súvisiacou s trénovaním tenisu bude personálne zabezpečenie 

projektu vykonávať poverená osoba s atestom na predmetnú činnosť, ktorá bude trénovať deti dva 

krát do týždňa v trvaní 30 až 60 min. 

Projekt počítal aj so sekundárnou skupinou ľudí, obyvateľov sídliska Krasňany 

s využívaním kurtu v čase pracovného pokoja a v tomto čase, teda v prípade využitia kurtu inými 

osobami napr. obyvateľmi sídliska Krasňany, zodpovednosť za prevádzku kurtu preberá 

predkladateľ projektu. 

Žiadateľ vybudoval kurt na vlastné náklady, ktoré boli odhadnuté v čase predloženia 

projektu vo výške 33 194 EUR (1 000 000 SKK) a uhradil ich bez dotácie z vlastných zdrojov. 

Športovisko bolo zrealizované s povrchom umelá tráva a vodopriepustným podkladom, oplotené 

tkanou sieťou, čo spoluvytvára konštrukciu, ktorá minimálne pôsobí na okolie a tým sa nemenili 

podmienky v mieste realizácie ani bezprostrednom okolí. Prístup ku kurtu bol zabezpečený aj 

samostatným vstupom z Račianskej ulice. 

V čase uzatvorenia zmluvy (r. 2008) stav areálu neumožňoval využitie pre športové účely 

a realizáciou športoviska sa rozšírilo využitie areálu na celý deň a vybudovaná športová plocha 

prispela k ďalšiemu zlepšeniu podmienok na športovanie. 

V zmysle zmluvy je nájomca po ukončení doby nájmu povinný vrátiť predmet nájmu 

v pôvodnom stave s prihliadnutím k zmenám, ktoré vykonal v čase nájmu s písomným súhlasom 

prenajímateľa. 

Stanovisko riaditeľky materskej školy Cyprichova ul.: 

Podľa vyjadrenia riaditeľky MŠ Bc. Ivony Gálovej a aj podľa podmienok dohodnutých v zmluve 

je tenisový kurt využívaný pre potreby MŠ bezodplatne, v minulých rokoch nájomca viedol 

bezodplatne pre deti z MŠ aj tenisový krúžok. V školskom roku 2017/2018 nebola táto možnosť 

nájomcom zo zdravotných dôvodov ponúknutá. Momentálne je oplotenie kurtu v zlom 

technickom stave, takže ho MŠ využíva menej, kvôli bezpečnosti detí. V projekte sa uvádza, že 

obyvatelia budú kurt využívať v čase pracovného pokoja, čo nie vždy bolo splnené (napr. počas 

popoludňajšieho odpočinku detí 12.00 - 14.00 hod.). 

Cena nájmu: 

Cena za prenájom nehnuteľného majetku, ktorá je odporučená v Rozhodnutí č. 33/2015 primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty 

za vecné bremeno, zo dňa 16.12.2015 je podľa tabuľky č. 100 – Tabuľka cien prenájmov 

nehnuteľného majetku, prílohy č. 1 k rozhodnutiu primátora č. 33/2015, položka 192 športové 
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a detské ihriská stanovená v MČ Rača na: 192a podnikateľské subjekty vo výške 5,00 

EUR/m2/rok a 192b nepodnikateľské využitie vo výške 0,50 EUR/m2/rok (pozn. ide o nehnuteľný 

majetok vo vlastníctve hlavného mesta). Vzhľadom k tomu, že predmet nájmu je využívaný pre 

verejnoprospešné účely, navrhujeme výšku nájomného 0,50 EUR/m2/ rok. 

Na základe skutočnosti, že Zmluve o nájme pozemku č. 122/2008 zo dňa 06.06.2008 v prospech 

súčasného nájomcu – žiadateľa, končí platnosť 29.06.2018, predkladáme túto žiadosť na 

prerokovanie ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu zachovania kontinuity 

rozvoja športových aktivít v MČ s cieľom vedenia a formovania správneho a zdravého životnému 

štýlu detí v školskom veku, ako aj dospelých obyvateľov MČ.   

Nakoľko v článku 2 a 3 Protokolu č. 6/2013 o zverení majetku Mestskej časti Bratislava – Rača 

a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Materskej školy Cyprichova je odkaz na § 6 ods. 

2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na Zásady 

hospodárenia MČ, bude nájomnú zmluvu uzatvárať samotná materská škola Cyprichova ul. 

Kompetencie správcu sú uvedené v § 6 ods. 3 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, z ktorých vyplýva aj oprávnenie prenajímania zvereného majetku. 

Na rokovaní Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva 

Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, ktorá sa konala dňa 16.04.2018 členovia komisie 

odporučili v rámci nového riešenia nájmu zmeniť dobu určitú na dobu neurčitú s možnosťou 

vypovedania zmluvy bez udania dôvodu. Zároveň požiadali nájomcu predložiť prevádzkový 

poriadok, zverejniť cenník, opraviť oplotenie, údržbu pozemku a odvoz skládky pri tenisovom 

kurte. V podmienkach zmluvy by malo byť aj ustanovenie o prevádzkovaní kurtu pre verejnosť 

mimo prevádzky MŠ (hlavne počas popoludňajšieho odpočinku detí 12:00 – 14:00) a požadovali 

aj predložiť do konania Komisie finančnej a majetkovej zámer prevádzkovania.  

Žiadateľ sa osobne zúčastnil rokovania Komisie finančnej a majetkovej, ktorá sa konala dňa 

23.04.2018 a oboznámil členov komisie so svojim zámerom a zodpovedal doplňujúce otázky. 

Počas prerokovávania materiálu Komisia finančná a majetková upresnila ostatné podmienky 

nájmu, ktoré budú zapracované v nájomnej zmluve. Ide predovšetkým o:  

- nájomca zabezpečí min. 1 x týždenne po dohode s MŠ fungovanie tenisovej triedy pre deti 

MŠ, 

- nájomca vykoná opravu oplotenia a následne aj údržbu oplotenia na vlastné náklady, 

- nájomca odstráni na vlastné náklady stavebný materiál nachádzajúci na predmete nájmu, 

resp. jeho bezprostrednej blízkosti, 

- nájomca vypracuje prevádzkový poriadok, ktorý bude súčasťou zmluvy a ktorý bude 

vyvesený v areáli tak, aby bol viditeľný z ulice, 

- nájomca zabezpečí, aby v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod. v dňoch prevádzky MŠ bol 

tenisový kurt uzavretý, 

- nájomca predloží kópiu svojej aktuálne platnej trénerskej licencie. 

Zároveň komisia odporučila, v prípade schválenia prenájmu MZ, aby nájomca udržiaval čistotu 

a poriadok v okolí kurtu, ktorý je tvorený pásom zelene /priestor medzi kurtom a oplotením školy/ 

nachádzajúcom sa v areáli MŠ, pri vstupe na tenisový kurt zo strany Račianskej ulice. 

Miestna rada Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača na zasadnutí dňa 

02.05.2018 odporučila Miestnemu zastupiteľstvu cenu nájmu 1,50 EUR/m2/rok, t.j. 1.050,- 

EUR/rok. Žiadateľ bol informovaný o navrhovanej výške nájomného.  
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4. Dokumentácia 
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5. Stanoviská stálych komisií     
Materiál:    
Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 17321/2 na Cyprichovej ul. č. 74, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
    

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia životného prostredia, 

výstavby, územného plánu a dopravy 
   

Komisia finančná a majetková  

Stanovisko 4/1/2018: 

Komisia finančná a majetková odporúča, aby nájomná zmluva bola medzi žiadateľom (nájomcom) a MŠ 

Cyprichova 74 podpísaná na dobu neurčitú. 

Stanovisko 4/2/2018: 

Komisia finančná a majetková odporúča riaditeľke MŠ Cyprichova 74 uzatvoriť novú nájomnú zmluvu na 

prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 17371/2 vo výmere 700 m2 v areáli MŠ Cyprichova 74 v 

prospech Mgr. Milan Náhlik, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 

predpisov, za týchto podmienok: 

- cena nájmu: 0,50 EUR/m2/ rok, t.j. 350,- EUR/rok, 

- nájom na dobu neurčitú, 

- nájomca zabezpečí min. 1 x týždenne po dohode s MŠ fungovanie tenisovej triedy pre deti MŠ, 

- nájomca vykoná opravu oplotenia a následne aj údržbu oplotenia na vlastné náklady, 

- nájomca odstráni na vlastné náklady stavebný materiál nachádzajúci na predmete nájmu, resp. 

jeho bezprostrednej blízkosti, 

- nájomca vypracuje prevádzkový poriadok, ktorý bude súčasťou zmluvy a ktorý bude vyvesený 

v areáli tak, aby bol viditeľný z ulice, 

- nájomca zabezpečí, aby v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod. v dňoch prevádzky MŠ bol tenisový 

kurt uzavretý, 

nájomca predloží kópiu svojej aktuálne platnej trénerskej licencie. 

 

A 

 

 

Komisia školská, kultúrna, športová 

a pre podporu podnikania a 

vinohradníctva   

Stanovisko 1/4/2018 

Členovia komisie  navrhujú v rámci nového riešenia nájmu zmeniť dobu určitú na dobu neurčitú 

s možnosťou vypovedania zmluvy bez udania dôvodu. 

Členovia komisie zároveň požadujú predložiť prevádzkový poriadok tenisového kurtu, zverejniť cenník, 

opraviť oplotenie, údržbu pozemku a odvoz skládky pri tenisovom kurte, prevádzkovať tenisový kurt pre 

verejnosť mimo prevádzky  MŠ, predložiť zámer prevádzkovania na finančnú komisiu, preveriť právnu 

formu nájomcu. 

A 

 

Komisia sociálna a bytová    
 

 
 

 
 

 


