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Dôvodová správa 
 
Na základe Uznesenia č. 273/XV/2016 bol spracovaný informatívny materiál „Analýza 
skutkového stavu služobných bytov pri MŠ s možnosťami riešenia za účelom  navýšenia 
miest pre deti MŠ“, ktorý bude predložený na rokovanie MZ dňa 21.6.2016. 
 
 
 
Zákon č. 189/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o úprave niektorých pomerov súvisiacich                    
s nájmom bytov a s bytovými náhradami pojednáva o problematike služobných bytov. 
Služobný byt v zmysle tohto zákona je byt, ktorého nájomca  vykonáva prácu, na ktorú je 
nájom služobného bytu viazaný. Služobným bytom je byt postavený v prevádzkovej, verejnej 
alebo verejnoprospešnej stavbe a trvale určený  na bývanie zamestnanca povereného 
strážením, údržbou, obsluhou alebo inou obdobnou činnosťou prevádzkového charakteru, bez 
ktorej nie je prevádzka možná, najmä byt, ktorý je súčasťou školy  alebo školského 
zariadenia, zdravotníckeho zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti, hájovne, stavby 
slúžiacej  vodnému hospodárstvu alebo železničnej doprave. 
 
Služobné byty na školách a školských zariadeniach nachádzajúce sa v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov boli v minulosti prideľované ešte v kompetencii 
bývalého Obvodného národného výboru alebo Okresného výboru na čas výkonu funkcie. To 
znamená, že keď zamestnanec zo školstva odišiel, malo byť ukončené aj jeho užívanie bytu. 
Tento postup predchádzajúci zriaďovatelia nedodržali. Delimitovaním týchto zariadení          
do pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov v roku 2003 bola prevedená aj táto nedoriešená 
problematika služobných bytov. V zmysle protokolov o zverení správy nehnuteľného majetku 
a s ním súvisiacich práv a záväzkov boli školám  a školským zariadeniam dané do správy aj 
služobné byty.  
 
Značná časť užívateľov týchto bytov nie je v zamestnaneckom pomere k školám, v ktorých sa 
byty nachádzajú. Ak služobný byt po smrti nájomcu, alebo po rozvode jeho manželstva 
užívajú ďalej manžel, manželka, prípadne osoby uvedené v § 706 ods. 1 Občianskeho 
zákonníka (deti, vnuci, rodičia, súrodenci, zať a nevesta, ktorí s ním žili v deň jeho smrti 
v spoločnej domácnosti a nemajú vlastný byt), nie sú povinné sa z bytu vysťahovať, dokiaľ im 
nie je zabezpečený primeraný náhradný byt, ak nestačí podľa osobitného zákona poskytnutie 
náhradného ubytovania. To platí aj v prípade, ak nájomca služobného bytu opustí trvale 
spoločnú domácnosť. Zákon týmto osobám zabezpečuje právo bývania k predmetnému bytu. 
Do pridelenia bytovej náhrady majú tieto osoby právo užívať byt v doterajšom rozsahu. 
 
V tabuľke č. 1 je uvedený prehľad služobných bytov v materských školách s uvedením, 
okrem iného, či nájomca pracuje v škole alebo školskom zariadení v Mestskej časti Bratislava 
– Ružinov (ŠZ MČ) a rozlohy jednotlivých bytov. 
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Tabuľka č. 1 Zoznam služobných bytov v budovách materských škôl 
Adresa bytu Nájomca Veľkosť 

bytu 
Rozloha 
bytu v m2 

Pracuje  
v ŠZ MČ 

Počet 
osôb  

MŠ Bancíkovej 2 Jana Matejová 2,5-izbový 73 áno 3 
MŠ Exnárova 6 Jaroslava Dušová 2,5-izbový 73 nie 1 
MŠ Medzilaborecká 4 Oľga Janáčová 2-izbový 41 áno 2 
EP Haburská 4 byt prerobený na triedu  41  trieda 
MŠ Miletičova 37 Tatiana Kečkešová 2,5-izbový 61 nie 4 
MŠ Piesočná 2 Stanislava Jurištová 2-izbový 56 áno 3 
EP Astrová 5 Anna Nosáľová 2-izbový 44 nie 1 
EP Šalviová 5 Renata Goznerová 2-izbový 44 áno 2 
EP Nevädzová 12 Eva Wagnerová 2-izbový 47 nie 2 
MŠ Prešovská 28 Ľuboslava Vasiľová 2,5-izbový 61 nie 4 
MŠ Prešovská 28 byt je nevyužívaný 2,5-izbový 58  voľný 
MŠ Stálicová 2 Iveta Dubická 2,5-izbový 73 áno 2 
EP Haburská 6 byt prerobený na triedu   69  trieda 
MŠ Šťastná 26 byt uvoľnený 2,5-izbový 61  voľný 
 byt uvoľnený 2,5-izbový 58  voľný 
MŠ Velehradská 24 Oľga Ličková 2-izbový 54 áno 1 
 Eva Michalíková 1-izbový 49 áno 2 
MŠ Západná Jarmila Múcsková 2,5-izbový 73 áno 2 
 
Z tabuľky je zrejmé, že dva služobné byty už boli prerobené na triedy. Na EP Haburská 6 
rekonštrukciou bytu v roku 2010 vznikla trieda pre 15 detí a na EP Haburskej 4 bola v roku 
2014 ukončená zmluva s prevádzkovateľom súkromnej materskej školy „Včielka“, ktorú si 
urobili po zrekonštruovaní služobného bytu a uzavretím terasy. Po vynovení priestorov sa 
kapacita materskej školy zväčšila o jednu triedu pre 20 detí. 
 
V budovách materských škôl sa nachádzajú služobné byty s rozlohou 41 m2  - 73 m2. 
Prepojením bytu s jestvujúcimi priestormi môže vzniknúť po rekonštrukcii jedna trieda alebo 
sa rozšíri kapacita jestvujúcej triedy. Na základe získaných pôdorysov služobných bytov,      
na využitie pre triedu MŠ, prichádzajú do úvahy služobné byty s plochou väčšou ako 58 m2 
alebo tie, ktoré sa dajú prepojiť s jestvujúcimi priestormi. Pri návrhu nového dispozičného 
riešenia miestností je potrebné zohľadniť požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné 
členenie, vybavenie, prevádzku a režim dňa v zmysle Vyhlášky č. 527/2007 MZ SR 
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Predpokladáme vznik tried 
s kapacitou desať až pätnásť detí. Vzhľadom na rôzne dispozičné riešenie bytov a ich možnej 
nadväznosti na jestvujúce funkčné priestory materskej školy bude potrebné každý služobný 
byt posudzovať samostatne. 
 
V súčasnosti sú dva služobné byty uvoľnené na MŠ Šťastná v Prievoze. Rekonštrukciou 
jedného z nich sa rozšíri kapacita jestvujúcej triedy a vyrieši sa chýbajúca prevádzková časť  
priestorov školy. Druhý byt sa zrekonštruuje na triedu pre 12 detí. Plánovaná realizácia v roku 
2016. 
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V objekte MŠ Prešovská v Starom Ružinove je dlhodobo prázdny jeden zo služobných bytov 
pre zlý technický stav, v súčasnosti sa využíva ako skladovací priestor. Steny sú popraskané, 
pri dažďových zvodoch zatečené. V záveru statického posudku vyplynulo, že nosné steny 
nevykazujú statickú poruchu, poruchy sú v nenosných priečkach, ktoré sú uložené                 
na podkladnom betóne. Trhliny v stenách vznikli sadaním podlahy pravdepodobne porušením 
kanalizácie. Preto bude potrebné pred samotnou rekonštrukciou  odstrániť príčinu sadania, 
prekontrolovať tesnosť kanalizácie monitoringom alebo tlakovou skúškou a následne byt 
stavebnými úpravami upraviť na triedu materskej školy. Uvoľnenie druhého služobného bytu 
je v súčasnosti predmetom rokovania. Budovy  MŠ Šťastná a MŠ Prešovská majú rovnaké 
dispozíčné riešenie, aj rovnakú veľkosť služobných bytov. 
 
V tabuľke č. 2 je uvedený plán služobných bytov určených na rekonštrukciu. 
Najväčšiu plochu majú služobné byty v budovách rovnakého typu ako MŠ Bancíkovej,         
na Stálicovej, Exnárovej, Západnej ulici, kde by mohlo byť po stavebných úpravách 
umiestnených až pätnásť detí. Z uvedeného dôvodu je v prvej fáze najvhodnejšie zamerať sa 
práve na uvoľnenie týchto bytov.  
Ich rekonštrukcia bude realizovateľná až po ich uvoľnení nájomníkmi a bude závisieť               
od výsledku analýzy nájomných zmlúv, od typu ponúknutej bytovej náhrady,                         
od individuálneho rokovania s nájomcami a ich ochoty sa presťahovať.  
Podľa informácie Referátu nájomných bytov MÚ majú k dispozícii dva byty, 2-izbový        
a 1-izbový, ktoré sú  zrekonštruované a mohli by byť v krátkom čase ponúknuté ako bytové 
náhrady, ešte v tomto roku. Ostatné voľné byty je potrebné postupne zrekonštruovať.  
 
Tabuľka č. 2  Plán služobných bytov určených na rekonštrukciu 
Názov Počet bytov Rozpracovanosť Plocha bytu Navýšenie 
MŠ Šťastná 2 Dva byty uvoľnené 

PD, rekonštrukcia 2016 
61,26 m2 

57,62 m2 
12 

MŠ Prešovská 2 1. byt, voľný 
2. byt, rokovanie o uvoľnení  

57,62 m2 
61,26 m2 

24 

MŠ Bancíkovej 1 rokovanie o uvoľnení  73,00 m2 15 
MŠ Exnárova 1  73,00 m2 15 
MŠ Stálicová 1  73,00 m2 15 
 
 


