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Dôvodová správa
V Základnej škole, Ružová dolina 29, Bratislava sídli Súkromná základná škola, Ružová
dolina 29, Bratislava (ďalej len „SZŠ“) na základe nájomného vzťahu uzatvoreného
medzi uvedenými subjektmi. Nájomná zmluva bola uzatvorená medzi riaditeľkou Základnej
školy, Ružová dolina 29, Bratislava (ďalej len ZŠ) a OZ Profkreatis ( zriaďovateľom SZŠ) dňa
20.8.2013. Zmluva o nájme sa končí uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá, t.j. 31.8.2018.
Súčasná riaditeľka ZŠ Ružová dolina RNDr. Anna Tomčániová na základe predpokladov
naplnenia školy žiakmi vo veku povinnej školskej dochádzky v nadväznosti na opatrenia
uložené Štátnou školskou inšpekciou upovedomila vedenie SZŠ, že nie je predpoklad
pokračovania a predĺženia nájomnej zmluvy.
Následne PhDr. Veronika Bisaki, zriaďovateľka a riaditeľka SZŠ, sa 12.4.2017 obrátila
na starostu mestskej časti so žiadosťou o prenájom nebytových priestorov, v ktorej požaduje
prerokovať a schváliť dlhodobé užívanie nebytových priestorov ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
Starosta mestskej časti si vyžiadal stanovisko odboru školstva ku predmetnému
poskytnutiu a predĺženiu nájmu nebytových priestorov. Oboznámil sa aj s vyjadrením
súčasnej riaditeľky ZŠ Ružová dolina RNDr. Anny Tomčániovej v materiáli predloženom
porade starostu 25.4.2017.
Rada školy pri ZŠ Ružová dolina sa tiež vyjadrila ku predmetnému nájmu. Problematikou
predmetného nájmu sa zaoberala na svojich zasadnutiach dňa 11.04.2017 a 13. 09.2017.
Na rokovaní komisie školstva dňa 19.6.2017sa zúčastnila aj prof. Eva Gajdošová (OZ
Profkreatis), ktorá prítomných oboznámila so situáciou ohľadne prenájmu nebytových
priestorov v ZŠ Ružová dolina. Komisia jej odporučila, aby škola predložila žiadosť
o predĺženie nájmu na zasadnutie MZ. Na tejto komisii pán zástupca MVDr. Marián Gajdoš
na rokovaní školskej komisie dňa 19.6.2017 ponúkol objekt na Mesačnej ulici (cca 300m2),
ktorý ale vyžaduje rekonštrukciu priestorov a ich úpravu pre potreby školy. Vyjadril ochotu
ísť sa tam s pani Gajdošovou pozrieť, ak ho o to požiada. SZŠ sa oficiálne k ponuke
nevyjadrila.
Problematika predmetného nájmu bola prerokovaná aj v jednotlivých komisiách MZ
mestskej časti Bratislava-Ružinov (v KLPaK dňa 19.9.2017, v KÚPŽP dňa 19.9.2017,
v KFPČaI dňa 20.9.2017. v KSSL dňa 20.9.2017, v KŠKaŠ dňa 18.9. a 9.10.2017), rokovania
sa zúčastnila PhDr. Veronika Bisaki (SZŠ), RNDr. Anna Tomčániová (ZŠ), Mgr. Viera
Kováčová (OŠ). Osobitnú pozornosť uvedenému nájmu venovala KŠKaŠ ( jún, september,
9.10.2017). Po opätovnom prerokovaní problematiky odporučila, aby si situáciu
vykonzultovali zriaďovatelia dotknutých škôl. Komisia zároveň odporučila, aby sa žiadosť
predložila MZ.
Dňa 03.05.2015 odpovedal starosta mestskej časti na žiadosť SZŠ z 12.4.2017,
v odpovedi podporil potreby základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Následne ( list zo dňa 13.9.2017 ) pani PhDr. Veronika Bisaki požiadala starostu mestskej
časti o predloženie žiadosti SZŠ o predĺženie nájmu nebytových priestorov na rokovanie
miestneho zastupiteľstva. V nadväznosti na túto žiadosť bol pripravený materiál
na predloženie MR a MZ. Miestnej rade bol predložený 28.11.2017 (uznesenie č. 329/2017)
a MR neodporúčala postúpiť materiál MZ, uznala za vhodné, aby si nájomný vzťah doriešili
riaditeľky oboch dotknutých škôl.
V snahe byť ústretoví potrebám SZŠ odbor školstva oslovil aj referát správy majetku, aj
odbor sociálny a bytový, či nie sú nejaké vhodné priestory, ktoré by mohli byť SZŠ
ponúknuté. Iné vhodné priestory ako ponúknuté priestory na Mesačnej ulici sa doposiaľ
nepodarilo pre SZŠ nájsť a poskytnúť. Mestská časť (Miestny úrad) bude i naďalej ústretová

pri hľadaní vhodných priestorov tak, ako to na zasadnutí školskej komisie zástupca starostu
prisľúbil.
Riaditeľka ZŠ dňa 30.11.2017 listom SZŠ potvrdila ukončenie nájmu v zmluvne
dohodnutom termíne.
SZŠ bol zaslaný list, v ktorom mestská časť vyjadrila aj touto formou ústretovosť
a ochotu pomáhať pri hľadaní možností.
K predmetnej veci ešte uvádzame, že okolnosťami a možnosťami predĺženia nájmu
nebytových priestorov pre SZŠ sa zaoberalo aj Rada rodičov pri ZŠ Ružová dolina 29,
Bratislava.
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