
Schválené uznesenie: 
 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
A .  s c h v aľ u j e  

 
1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytových priestorov 
(školské triedy č. 40, 41, 42, 43, 44, 45) každý  o výmere 62 m2, nachádzajúceho  sa na 2. 
poschodí  budovy  Základnej  školy Mudroňova č. 83 v Bratislave, súpisné číslo 1717, katastrálne 
územie Staré Mesto, vedenom v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 9538, na parcele č. 
2516/8 a pozemok pod stavbou parc. č. 2516/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 300 m2,                    
pre :  Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta 

               so sídlom: Panenská 11 
                                 811 03 Bratislava                         
               IČO: 30 791 898. 
2. Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 

a) nájomné v sadzbe:  1,00 EUR /rok + platby za služby spojené s nájmom priestorov   
b) doba nájmu:  od 1.9.2013 na dobu neurčitú 
c) účel nájmu:  nájomca bude užívať nebytový priestor ako elokované pracovisko učiteľmi ZUŠ 

za účelom výučby žiakov Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta 
d) plánovaný rozsah užívania nebytového priestoru v priebehu týždňa: 

Pondelok   - v čase od 12.45 h do 19.00 h 
Utorok       - v čase od 13.00 h do 19.00 h 
Streda        - v čase od 13.40 h do 19.00 h 
Štvrtok       - v čase od 13.45 h do 19.00 h 
Piatok        - v čase od 12.00 h do 18.10 h 
Časový harmonogram užívania učební nájomcom nepresahujúci celkovo 115 hodín/týždeň 
bude Základnej škole Mudroňova č. 83 v zastúpení riaditeľom školy, písomne oznámený 
nájomcom najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. V prípade, že 
takéto oznámenie nebude doručené, bude platiť vyššie uvedený rozvrh výučby. 

       e)   predmet nájmu: nebytové priestory – školské triedy č. 40, 41, 42, 43, 44 a 45 nachádzajúce  
             sa na 2. poschodí budovy Základnej školy Mudroňova č. 83, každý o výmere 62 m2.  
             Predmetom    nájmu    je    aj    užívanie   spoločných  priestorov  (vstupná chodba,  sociálne   

zariadenia) v čase prebiehajúcej výučby. 
 

B .  k o n š t a t u j e ,   
 

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto je zriaďovateľom Základnej 
školy Mudroňova č. 83 v Bratislave a vo verejnoprospešnom účele v prospech trávenia voľného času 
našich detí. 
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