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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ........... / 2015
zo dňa 24.04.2015

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
správu o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja
za rok 2014, s celkovou účtovnou hodnotou k 31.12.2014 :
-

budovy a stavby (účet 021) :
pozemky (účet 031) :

B.

229.913.346,26 €
80.921.682,48 €

ukladá

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
B.1. spracovať materiál ohľadom poistenia nehnuteľností v organizáciách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, vrátane analýzy prípadného plnenia poistenia
pri náhlych a nepredvídateľných situáciách,
T: jún 2015
B.2. spracovať návrh na riešenie majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod cestami II. a III.
triedy vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja formou „Malých pozemkových úprav“,
T: jún 2015

Dôvodová správa
Bratislavský samosprávny kraj je vlastníkom nehnuteľného majetku v správe Úradu
Bratislavského samosprávneho kraja a v správe jednotlivých organizácii v zriaďovateľskej
pôsobnosti BSK.
Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania - oddelenie
správy majetku Úradu Bratislavského samosprávneho kraja každoročne pripravuje materiál na
rokovanie Zastupiteľstva BSK, v ktorom informuje o aktuálnom stave nehnuteľného majetku za
predchádzajúci kalendárny rok.
Materiál je spracovaný podľa jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
ktoré majú majetok zverený v zmysle platných protokolov o zverení majetku do správy. Ďalšiu
časť tvorí súpis nehnuteľného majetku, ktorý je v súčasnosti v správe Úradu BSK.
Materiál neobsahuje informácie o technickom stave nehnuteľného majetku, ani
o potrebe opráv a výške prípadných investícií. V súčasnosti Odbor investičných činností, správy
majetku a verejného obstarávania – oddelenie investičných činností pripravuje spracovanie
passportu nehnuteľného majetku.
BSK má vo vlastníctve aj nehnuteľný majetok, ktorý je zapísaný v zozname národných
kultúrnych pamiatok, spolu 20 budov a 3 parky.
K 31.12.2014 je v zmysle uznesení Zastupiteľstva BSK vyhlásený za prebytočný
nehnuteľný majetok :
- areál bývalého SOU energetického v Záhorskej Bystrici;
- chata v Kučišdorfskej Doline, Pezinok;
- budova na Krásnohorskej ul. 14 v Bratislave (Petržalka);
- muničné sklady v MČ Záhorská Bystrica;
- bývalý vojenský areál vo Vajnoroch;
- dielne s.č. 5315 na Starej Ivanskej ceste 1/A v Bratislave;
- areál na Starej Vajnorskej 14 v Bratislave;
- kaštieľ vo Veľkom Bieli;
- budovy na Znievskej ul. 2 a Znievskej ul. 4 v Bratislave (Petržalka);
- budova internátu na Dopravnej ul. 51 v Bratislave (Rača).
Pri vykonávaní inventarizácie nehnuteľného majetku k 31.12.2014 neboli zistené
rozdiely. Evidencia majetku bola porovnávaná s evidenciou katastra nehnuteľností.
K navýšeniu účtovnej hodnoty majetku v priebehu roka 2014 prišlo z dôvodu
technického zhodnotenia (rekonštrukcií) a bezodplatného prevodu do vlastníctva BSK
(ukončené súdne spory, ukončený a schválený register opráv evidencie pozemkov, rozhodnutia
pozemkových úradov).
Celková účtovná hodnota nehnuteľného majetku vedená v účtovníctve Úradu BSK
a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti za roky 2012 až 2014 je :
ÚČTOVNÁ HODNOTA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU (brutto)
k 31.12.2012

k 31.12.2013

k 31.12.2014

budovy a stavby (účet 021)

218 242 264,14 €

225 101 710,48 €

229 913 346,26 €

pozemky (účet031)

78 883 417,56 €

79 031 382,41 €

80 921 682,48 €

SPOLU :

297 125 681,70 €

304 133 092,89 €

310 832 010,74 €

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK V SPRÁVE KULTÚRNYCH ZARIADENÍ :
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36, Bratislava
Bratislavské bábkové divadlo má do správy zverený nehnuteľný majetok vo vlastníctve BSK
evidovaný na LV č. 3175 pre katastrálne územie BA – Staré Mesto vo vlastníckom podiele 1/1.
Jedná sa o budovu súpisné číslo 3623 situovanú na pozemku parcelné číslo 8838 a
v súčasnosti sa pripravuje jej kompletná rekonštrukcia. Budova je zapísaná v zozname
národných kultúrnych pamiatok pod číslom 271/1. Nehnuteľný majetok nie je poistený.
Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe BBD k 31.12.2014 je :
- stavieb
792.391,69 €
- pozemkov
376.750,98 €
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

Ingrid Tomová

kancelária vo výmere 14 m2

doba nájmu od - do
od 10.07.2004 trvá

ročná výška
nájmu v €
929,43 €

Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10, Bratislava
Nehnuteľný majetok správe Divadlo ARÉNA je evidovaný na LV č. 2119 pre katastrálne
územie BA – Petržalka vo vlastníckom podiele 1/1. Budova divadla (súpisné číslo 2374)
a vodná veža (súpisné číslo 3622) sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok pod
číslom 652/1 a 652/2. Nehnuteľný majetok nie je poistený.
Strážny domček a pozemky pod par koviskom sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR
Bratislavy.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe Divadla Aréna k 31.12.2014 je :
stavieb
3.141.449,49 €
pozemkov
189.205,34 €
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

predmet nájmu+výmera v m2

Neo art s.r.o.
Bratislavský samosprávny
kraj

Prenájom - 546 m2

4.2.2014 - 5.2.2014

Prenájom - 546 m2

13.2.2014 - 13.2.2014

750,00 €

Commercium s.r.o.

Prenájom na reklamu a propagaciu 1.1.2014 - 31.12.2014
200 m2

25 000,00 €

Slovenská sporiteľňa a.s.

Prenájom loga na tlačovinách DA

1.1.2014 -31.12.2014

10 000,00 €

Rozhlas a televízia SR

Prenájom na natáčanie

28.4.2014 - 28.4.2014

11 000,00 €

Nadácia Vlada Kulíška

3.5.2014 - 3.5.2014

BACK - SPACE o.z.

Prenájom pre nepočujúce deti
Prenájom na večerné španielske
tance
Prenájom priestorov - 546 m2

Ringier Axel Springer SR

Prenájom tlačová konferencia/4 hod/ 5.6.2014 - 5.6.2014

1 600,00 €

BRAND Advertion s.r.o.
Bilingválne gymnázium
C.S.Lewisa
Slovenský ochranný zväz
autorský

Prenájom priestorrov

12.6.2014 - 12.6.2014

3 250,00 €

Prenájom 10.výročia školy

5.9.2014 - 5.9.2014

2 000,00 €

Prenájom 13.11.2014 a 19.11.2014

13.11.2014,19.11.2014

4 050,00 €

Gustos s.r.o.

Prenájom na večerné španielske
tance

5.12.2014 - 5.12.2014

2 475,00 €

Rozhlas a televízia SR

Prenájom na nakrúcanie - advent

19.12.2014 19.12.2014

2 000,00 €

Gustos s.r.o.

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

nájomca

5 345,00 €

700,00 €

29.5.2014 - 25.5.2014

2 750,00 €

18.5.2014 - 18.5.2014

5 881,60 €

budova Divadla aréna – súpisné číslo 2374

vodná veža – súpisné číslo 3622

Malokarpatské múzeum v Pezinku, Štefánikova 4, Pezinok :
Malokarpatské múzeum má v správe nehnuteľný majetok a to :
- v Pezinku (list vlastníctva 2211) – budovy sú evidované ako národné kultúrne pamiatky
o budova súpisné číslo 735 na pozemku parcelné číslo 107 – Kupeckého dom (č.
NKP 507/1)
o budova súpisné číslo 21 na pozemku parcelné číslo 4945 a 4946/2 – múzeum na
Štefánikovej 4 (č. NKP 520)
- v Stupave (list vlastníctva 437) – budova súpisné číslo 25 na pozemku parcelné číslo
473/1 – hrnčiarska dielňa Ferdiša Kostku (národná kultúrna pamiatka č. 543) a budovu
bez súpisného čísla – objekt s pecou na vypaľovanie keramiky na pozemku parc. číslo
473/7;
- vo Svätom Jure (list vlastníctva 1124) – budova súpisné číslo 468 na pozemku
parcelné číslo 4628/4 – Literárne a vlastivedné múzeum.
Všetky uvedené nehnuteľnosti sú majetkovo vysporiadané a sú vo vlastníckom podiele BSK
1/1. Nehnuteľný majetok nie je poistený.
Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe Malokarpatského múzea k 31.12.2014 je :
- stavieb
1.004.886,37 €
- pozemkov
330.560,00 €
budova múzea na M.R.Štefánika 4 v Pezinku (súpisné číslo 21) :

rodný dom Jána Kupeckého v Pezinku (súpisné číslo 735) :

Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure (súpisné číslo 468) :

múzeum Ferdiša Kostku v Stupave (súpisné číslo 25) :

múzeum Ferdiša Kostku v Stupave (pec na vypaľovanie keramiky) :

Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, Modra :
Osvetové stredisko sídli v budove kaštieľa v Modre evidovaného na LV č. 6077 pre
katastrálne územie Modra. Vlastnícky podiel nehnuteľností je 1/1. Budova kaštieľa a park sú
zapísané ako národná kultúrna pamiatky pod číslom 487/1 a 487/2. Nehnuteľný majetok nie je
poistený.
Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe Malokarpatského osvetového
strediska k 31.12.2014 je :
- stavieb
512.903,07 €
- pozemkov
33.121,98 €

Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok :
Knižnica sídli v budove na H olubyho 5 v Pezinku evidovanej na LV č. 2211. BSK je
vlastníkom budovy a pozemku vo vlastníckom podiele 1/1. Nehnuteľný majetok nie je poistený.
Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe Malokarpatskej knižnice k 31.12.2014 je :
- stavieb
239.795,79 €
- pozemkov
178.500,00 €
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

KOOPERATIVA poisťovňa, nebytové priestory o výmere
a.s.
28 m²
KOOPERATIVA poisťovňa,
a.s.
časť strechy budovy
K + R s.r.o.

plocha bočnej steny budovy

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

01.01.2007 - neurčitá

2 823,14 €

01.12.2011 - neurčitá

99,00 €

01.10.2013 - neurčitá

2 051,00 €

Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Suché Mýto 17, Bratislava :
Divadlo sa nachádza v prenajatých priestoroch (prenajímateľ Národné osvetové centrum
a Ministerstvo kultúry SR).
Divadlo LUDUS, Pribinova 25, Bratislava :
Divadlo sa nachádza v prenajatých priestoroch (prenajímateľ TOWER STAGE, s.r.o.). Zmluva
o podnájme nebytových priestorov je na dobu určitú od 1.7.2019.

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK V SPRÁVE SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ :
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava :
DSS sa nachádza v 2 objektoch a to :
- budova súpisné číslo 2121 na Javorinskej ul. 7a. Súčasťou areálu je hospodárska
budova a garáž.
- budova súpisné číslo 1660 na Lubinskej ul. 5 aj s pozemkami parcelné číslo 2342/1
a 2342/2.
Nehnuteľnosti sú evidované na LV č. 7457 a 5745 pre katastrálne územie BA – Staré
Mesto vo vlastníckom podiele BSK 1/1. Nehnuteľný majetok je poistený, výška poistného je
845,- eur.
Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe DSS k 31.12.2014 je :
- stavieb
283.897,93 €
- pozemkov
1.629.629,60 €
budova DSS – Javorinská 7a :

budova DSS – Lubinská 5 :

Domov sociálnych služieb SIBÍRKA, Sibírska 69, Bratislava :
DSS sídli v areály, ktorý je evidovaný na LV č. 4196 pre katastrálne územie BA – Nové
Mesto. Budova súpisné číslo 1194 je situovaná na pozemku parcelné číslo 11758/5.
Nehnuteľný majetok je vo vlastníckom podiele BSK 1/1. Majetok nemá organizácia poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe DSS k 31.12.2014 je :
stavieb
1.283.953,36 €
pozemkov
627.447,40 €

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, Bratislava :
Zariadenie má v správe dva objekty a to :
- objekt na Ty lovej ul. 21 v Bratislave. Nehnuteľnosti sú evidované na LV č. 4196 pre
katastrálne územie BA – Nové Mesto, vo vlastníckom podiele 1/1. Areál je zložený
z viacerých pavilónov;
- objekt v Senci na Lichnerovej ul. v centre mesta na pešej zóne. Nehnuteľnosť pozostáva
z budov súpisné číslo 155 a 156 evidovaných na LV č. 155.
Majetok je vo vlastníckom podiele BSK 1/1. Nehnuteľný majetok je poistený, poistné je
vo výške 758,- eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe DSS k 31.12.2014 je :
stavieb
882.705,28 €
pozemkov
893.301,47 €

budova DSS na Tylovej ul. 21 v Bratislave :

budova DSS v Senci :

Domov sociálnych služieb zariadenie pre seniorov RAČA, Pri vinohradoch 267,
Bratislava :
Zariadenie je situované v 3 objektoch :
- domov sociálnych služieb na Strelkovej ul. 2 – súpisné číslo 7577 evidované na
pozemku parcelné číslo 1507/4. Vo vlastníctve BSK sú aj pozemky pod stavbou
a priľahlý dvor evidované na LV č. 3223.
- zariadenie pre seniorov na ul. Pri vinohradoch 267 – súpisné číslo 8001;
- zaradenie pre seniorov na ul. Podbrezovská 28 – súpisné číslo 8701.
Vo vlastníctve BSK na ul. Pri vinohradoch a Podbrezovskej sú iba stavby evidované na
LV č. 3223. Pozemky sú zapísané v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy a časť
v prospech rodiny Homolových.
Nehnuteľný majetok má organizácia poistený, poistné je vo výške 2.098,- eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe DSS k 31.12.2014 je :
stavieb
11.456.921,33 €
pozemkov
321.068,00 €
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
doba nájmu od
- do

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

ZORO, Zorislav Tikl,
Romanova 19,
851 02 Bratislava

od 01.06.2007
prenájom miesta pre inštaláciu automatov na zmluva
výdaj cukroviniek a nápojov (od 01.06.2007 - od 30.04.2012
dodatok č. 1
1 m2; po 30.04.2012 - 3 m2)
doba neurčitá

budova DSS Pri vinohradoch 267

ročná výška
nájmu v €

300,00 €

budova DSS – Podbrezovská ul.

budova DSS – Strelkova ul.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13,
Bratislava :
Zariadenie spravuje 5 objektov :
- v Dúbravke (LV č. 3794) :
o budovu na Lipského 13 a 19 – súpisné číslo 1162 vedená na pozemku parcelné
číslo 2738/5, 2740, 2742;
o budovu na ul. Ľ.Zúbka 6 – súpisné číslo 1194 vedená na pozemku parcelné číslo
2772. Pozemok nie je vo vlastníctve BSK (vlastník : Hlavné mesto SR
Bratislava);
- v Ružinove (LV č. 3638) :
o budova na Hontianskej ul. 12 – súpisné číslo 1279 vedená na pozemku parcelné
číslo 9637;
- v Ružinove (LV č. 3467) :
o budova na Hontianskej ul. 16 – súpisné číslo 1282 vedená na pozemku parcelné
číslo 9629
Nehnuteľnosti (budovy aj pozemky) sú vo vlastníctve BSK vo vlastníckom podiele 1/1,
majetok nie je poistený.
Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe DSS k 31.12.2014 je :
- stavieb
622.228,52 €
- pozemkov
602.228,74 €
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
nájomca

predmet nájmu+výmera
v m2

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

n.f. "TU SME", Lipského č.13,
Bratislava

kancelária č. 19, výmera
celkom 7 m2

od 1.1.2005 - neurčitú

127,81 €

budova na Lipského ul.13 (súpisné číslo 1162)

budova na Lipského ul.19 (súpisné číslo 1162)

budova na ul. Ľ. Zúbka 6 (súpisné číslo 1194)

budova na Hontianskej ul. 12 (súpisné číslo 1279)

budova na Hontianskej ul. 16 – súpisné číslo 1282 :

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1
Bratislava :
Areál zariadenia tvorí 20 budov a celková výmera areálu je 68635 m2. Nehnuteľnosti sú
evidované na liste vlastníctva č. 1712 pre katastrálne územie BA – Karlova Ves, vlastnícky
podiel BSK je 1/1. Areál tvoria budovy školy, slobodárne, internátu, prevádzkových budov
(kotolňa, trafostanica, skleník), garáže, telocvičňa.
Všetky nehnuteľnosti v správe DSS ROSA sú poistené, výška ročného poistného je
15.177,97 €.
Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe DSS k 31.12.2014 je :
- stavieb
10.349.801,75 €
- pozemkov
15.309.570,61 €
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

DAVE, spol. s r.o.

reklamné panely - 2 ks

Knapek servis s.r.o.
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s
r.o.
MVM Dynamik s.r.o.
STAVIS comp s.r.o.

nebytové priestory - 186 m

2

nebytové priestory - 391,25 m
pozemok - 12 m

doba nájmu od - do

2

2
2

nebytové priestory - 137,8 m
2

ročná výška
nájmu v €

1.11.2005 - neurčito

265,55 €

1.10.2009 - neurčito

3 087,60 €

1.9.2009 - neurčito

6 490,60 €

1.11.2008 - neurčito

398,32 €

1.1.2010 - neurčito

2 287,48 €

1.1.2010 - neurčito

595,00 €

Barteková MUDr.

nebytové priestory - 39 m

Akzent Media

reklamné panely - 6 ks

1.5.2008 - neurčito

1 593,30 €

Akzent Media

reklamné panely - 3 ks

1.8.2008 - neurčito

796,66 €

Akzent Media

bigboard - 1 ks

1.12.2005 - neurčito

358,49 €

1.6.2007 - neurčito

348,52 €

1.4.2009 - neurčito

2 490,00 €

1.4.2009 - neurčito

844,80 €

1.4.2009 - neurčito
1.9.2014 - neurčito

184,21 €
5 313,00 €

1.12.2008 - neurčito

819,89 €

1.1.2008 - neurčito

49,79 €

1.1.2008 - neurčito

39,84 €

1.7.2008 - neurčito

21,91 €

1.7.2008 - neurčito

207,13 €

1.7.2008 - neurčito

5 317,67 €

1.7.2008 - neurčito

5 490,97 €

1.9.2014 - neurčito

600,00 €

2

Aquifer

nebytové priestory - 21 m

Odborné učilište

nebytové priestory - 1500 m2
2

Odborné učilište

pozemok - 2112 m

Odborné učilište
Odborné učilište

budova+skleník - 103/231 m
nebytové priestory- 885,50 m2

Martin Rambala

2

pozemok - 247 m

2

ROSA n.f.

nebytové priestory - 30 m

Coca Cola

plocha - 1 m

2

ŠK Šport

nebytové priestory - 12 m

Spojená škola
Spojená škola

pozemok - 624 m

2

2

2

nebytové priestory - 890 m

2

2

Spojená škola

budova - 919 m

Spojená škola

nebytové priestory - 100 m2

Marián Kittner

garáž - 22 m

2

1.1.2008 - neurčito

43,80 €

garáž - 20 m

2

1.1.2008 - neurčito

39,84 €

garáž - 16 m

2

1.1.2008 - neurčito

31,92 €

garáž - 16 m

2

1.10.2008 - neurčito

31,92 €

PhDr. Miroslav Kuric
Darina Jajcayová
Ing. Martin Tekula

"Domček" súpisné číslo: 6033 (parcelné číslo: 2645/3)

"Budova C" súpisné číslo: 3396 (parcelné číslo: 2639)

"Budova D" súpisné číslo: 3395 (parcelné číslo: 2638)

"Budova A" súpisné číslo: 3397 (parcelné číslo: 2641)

"Budova ŠZŠ" súpisné číslo: 3398 (parcelné číslo: 2642)

"Budova B-3" súpisné číslo: 6038 (parcelné číslo: 2667/6)

"Budova M" súpisné číslo: 5971 (parcelné číslo: 2667/1)

"Budova M - odzadu" súpisné číslo: 5971 (parcelné číslo: 2667/1)

"Budova L" súpisné číslo: 6035 (parcelné číslo: 2645/5)

"Budova R" súpisné číslo: 6034 (parcelné číslo: 2645/4)

"Budova P" súpisné číslo: 5970 (parcelné číslo: 2644)

"Budova B-4 " súpisné číslo: 6039 (parcelné číslo: 2667/7)

"Budova B-6" súpisné číslo: 6037 (parcelné číslo: 2667/5)

"Budova B-7" súpisné číslo: 6036 (parcelné číslo: 2667/4)

"Budova Z" súpisné číslo: 6032 (parcelné číslo: 2660)

"Budova E" súpisné číslo: 6014 (parcelné číslo: 2648/1)

"Budova G" súpisné číslo: 3409 (parcelné číslo: 2655/1)

"Budova H" súpisné číslo: 6015 (parcelné číslo: 2651/1)

"Futbalové ihrisko" (parcelné číslo: 2667/10)

"Hokejbalové ihrisko" (parcelné číslo: 2667/10)

"Tenisové ihrisko" (parcelné číslo: 2667/10)

"Budova T" súpisné číslo: 6013 (parcelné číslo: 2663)

"Trafostanica" súpisné číslo: 6041 (parcelné číslo: 2667/9)

"Sklad"súpisné číslo: 6031 (parcelné číslo: 2647/3)

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3, Bratislava :
Nehnuteľnosti v správe zariadenia sú evidované na LV č. 1712 pre katastrálne územie
BA - Karlova Ves. Areál pozostáva z budovy školy, internátu, garáží, telocvične-bazénu,
skleníka. Gaudeamus má v správe aj 6 by tov (garsoniek), ktoré sa nachádzajú v bytovke na
Mokrohájskej ul. 9 a sú evidované na LV č. 3880. Vo vlastníctve BSK sú aj pozemky tvoriace
areál, vlastnícky podiel je 1/1. Nehnuteľný majetok nie je poistený, poistená je iba budova novej
plavárne, výška poistného je 957,- eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe DSS k 31.12.2014 je :
stavieb
4.453.529,75 €
pozemkov
1.393.148,79 €
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

Jaroslav Turošík
CLEAN SERVICE SK
s.r.o.

ubytovanie žiaka - 41,45 m2
prenájom nebyt. priestorov - 20,15
m2
prenájom nebyt. priestorov - 3
199,50 m2
prenájom nebyt. priestorov - 218,19
m2
prenájom nebyt. priestorov - 159,66
m2
Prenájom nebyt. priestorov - 20,96
m2
Prenájom nebyt. priestorov - 55,99
m2
Prenájom nebyt. priestorov - 41,28
m2
Prenájom nebyt. priestorov - 278,45
m2
Prenájom nebyt. priestorov - 41,43
m2

Spojená škola
DSS Andreas n.o.
Asociácia supervízorov a
sociálnych poradcov
Bocianiky, o.z.
MUDr. Lašák
Slnko deťom, o.z.
Pomoc ohrozeným deťom
o.z.
Palmosvit
Navitas, a.s.

prenájom nebyt.priestorov- 44,24 m2

Sillmarion - o.z.
Board Academy

Prenájom telocvične - 3 hod/týž
Prenájom telocvične - 1,5 hod/týž
prenájom dráhy bazéna 73
dráh/hod/týž
prenájom dráhy bazéna 16
dráh/hod/týž

J & T Sport Team o.z.
Športvý klub IAMES
Bratislava
Slovenský zväz telesne
postihnutých športovcov
Bocianiky, občianske
združenie
Ing. Eva Štangová
Klub vodného slalomu
Karlova Ves

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

1.1. - 31.5. 2015

125,00 €

1.1.- 31.12.2014

201,60 €

30.6.2008-neurčitá

3 578,40 €

1.8.2013-neurčitá

1 200,00 €

1.10.2012-neurčitá

878,16 €

1.1.2014 - neurčitá

136,80 €

1.9.2014 - neurčitá

895,84 €

11.2.2014 - neurčitá

270,00 €

1.1.2014 - neurčitá

993,12 €

1.5.2014 - 31.1.2015

469,60 €

1.1.2014 31.12.2014
1.1.-31.12.2014
4.11.2014 - neurčitá

1 350,00 €
106,05 €

1.12.2011-neurčitá

28 884,50 €

1.11.2012-neurčitá

7 056,00 €

348,48 €

prenájom dráhy bazéna 16
dráh/hod/týž
prenájom dráhy bazéna 6
dráh/hod/týž
prenájom dráhy bazéna 12
dráh/hod/týž

1.3.2012-neurčitá

6 678,00 €

1.11.2012-neurčitá

4 485,40 €

1.11.2012-neurčitá

10 944,00 €

prenájom dráhy bazéna 3
dráhy/hod/týž

1 4 2012-neurčitá

1 755,00 €

Športový klub
International Sport Club

prenájom dráhy bazéna 4
dráhy/hod/týž
prenájom dráhy bazéna 3
dráhy/hod/týž

Bc. Andrea Šulovská

Ubytovanie v garzonke - 26,66 m2

Danka Navrátilová

Ubytovanie v garzonke - 26,66 m2

Marian Szabo

Ubytovanie v garzonke - 26,66 m2

Ing. Mária Páleníková

Ubytovanie v garzonke - 26,66 m2

STU - SjF

Objekt „A – internát“ súpisné číslo 3392 (parcelné číslo 2575/7)

22.9.-15.12.2014

2 120,00 €

1.3.2012-neurčitá

1 390,80 €

1.11.2014 31.12.2014
1.1.2014 31.12.2014
1.1.2014 31.12.2014
1.1.2014 31.12.2014

80,00 €
480,00 €
480,00 €
480,00 €

Objekt „B – internát“ súpisné číslo 3392 (parcelné číslo 2574/1)

Objekt „C – škola“ súpisné číslo 3392 (parcelné číslo 2574/1)

Objekt „D“ súpisné číslo 3392 (parcelné číslo 2574/1)

Objekt „F - rehabilitácia“ súpisné číslo 3392 (parcelné číslo 2574/1)

Objekt „G“ súpisné číslo 3392 (parcelné číslo 2574/1)

Objekt „telocvičňa – bazén 3 dráhový“ súpisné číslo 3392 (parcelné číslo 2575/6)

Objekt „bazén 6 dráhový - prístavba“

Objekt „bytovka“ súpisné číslo 1787 (parcelné číslo 2580/2)

Objekt „garáže“ súpisné číslo 5965 (parcelné číslo 2575/11)

Objekt „kotolňa – úpravňa vody“ súpisné číslo 3392 (parcelné číslo 2575/8)

Objekt „skautský klub“ súpisné číslo 5963 (parcelné číslo 2575/13)

Objekt „skleník“ súpisné číslo 5964 (parcelné číslo 2575/12)

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania ROZSUTEC, Furmanská
4, Bratislava :
Nehnuteľnosti v správe DSS sa nachádzajú v Mestskej časti Bratislava - Lamač – jedná
sa o budovu DSS, útulku pre bezdomovcov a kotolne. Budovy aj s pozemkami sú evidované na
LV č. 1912 pre katastrálne územie BA – Lamač. Vlastnícky podiel BSK je 1/1. Nehnuteľný
majetok má organizácia poistený, výška poistného je 286,- eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe DSS k 31.12.2014 je :
stavieb
337.949,18 €
pozemkov
212.397,93 €

budova DSSaZPB na Furmanskej ul. 4 – súpisné číslo 2411 :

budova útulku pre bezdomovcov na Furmanskej ul. 4 – súpisné číslo 4610

budova kotolne na Furmanskej ul. 4 – súpisné číslo 6688 :

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO, Haanova 36-38, Bratislava :
V správe zariadenia sa nachádzajú 2 budovy evidované na LV č. 2112 pre katastrálne
územie BA – Petržalka :
- súpisné číslo 2612 situovaná na pozemku parcelné číslo 332
- súpisné číslo 2613 situovaná na pozemku parcelné číslo 330
vo vlastníctve BSK sú iba uvedené stavby, pozemky pod budov ami sú zapísané v prospech
Hlavného mesta SR Bratislavy
a
nehnuteľnosti evidované na LV 1712 pre katastrálne územie BA – Karlova Ves
- domček súp.číslo 3324 evidovaný na pozemku parc.č. 2575/5 a pozemok tvoriaci dvor
parc.č. 2575/14
DSS má poistený nehnuteľný majetok, výška poistného je 157,- eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe DSS k 31.12.2014 je :
stavieb
964.203,69 €
pozemkov
42.869,94 €

budovy na Haanovej ul. 36 – 38

„Dom, kde je nám dobre“ súpisné číslo 3324 (parcelné číslo 2575/5)

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov KAŠTIEĽ, Hlavná 13, Stupava :
Areál DSS tvorí kaštieľ (súpisné číslo 380), ktorý je zapísaný v zozname národných
kultúrnych pamiatok. Súčasťou areálu je park o rozlohe 41913 m2, ktorý je takisto zapísaný
v zozname národných kultúrnych pamiatok pod číslom 540/1 a 540/2. Kaštieľ aj park sú
evidované na LV č. 1692 pre katastrálne územie Stupava vo vlastníckom podiele 1/1. Budova
kaštieľa je poistená, výška poistného 4.524,- eur.
Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe DSS k 31.12.2014 je :
- stavieb
3.563.586,17 €
- pozemkov
1.860.428,27 €
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
nájomca

predmet nájmu+výmera v
m2

skupina historického šermu
nebytové priestory - 58m2
URSUS

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

od 15.3.2013-neurčito

348,00 €

Domov sociálnych služieb, č. 19, Plavecké Podhradie :
Areál zariadenia tvoria pozemky evidované na LV č. 1042 a budovy :
- súpisné číslo 19 – slúžiaca pre ubytovanie klientov
- súpisné číslo 287 – vstupný objekt, vrátnica, kotolňa
- súpisné číslo 288 – zdravotný a stravovací blok
- súpisné číslo 289 – administratívna a spoločenská budova
- súpisné číslo 290 – slúžiaca na ubytovanie klientov
- súpisné číslo 291 – správa budov.
Všetky nehnuteľnosti sú vo vlastníctve BSK v podiele 1/1.
Nehnuteľný majetok nie je poistený.
Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe DSS k 31.12.2014 je :
- stavieb
3.972.209,65 €
- pozemkov
23.064,17 €
budova vrátnice a kotolňa : súpisné číslo 287 (parcelné číslo 1476/4) :

budova - administratívna : súpisné číslo 289 (parcelné číslo 1476/8) :

budova – ubytovanie klientov : súpisné číslo 19 a 289 (parcelné číslo 1476/9,52 a 1476/17) :

budova – ubytovanie klientov (poschodie) – práčovňa, keramická dielňa (prízemie) : súpisné
číslo 291 (parcelné číslo 1476/19) :

budova – zdravotný a stravovací trakt : súpisné číslo 288 (parcelné číslo 1476/53) :

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA, Pri starom
mlyne, Modra – Harmónia
Zariadenie spravuje 2 areáli :
- v Modre - Harmónii budovu súpisné číslo 3496 situovanej na parcele číslo 5653 vedenú
na LV č. 3730
- v Modre – Kráľovej budovy a pozemky evidované na LV č. 5479. Jedná sa o budovy :
o pre sociálne účely súpisné číslo 1480 situovanú na parcele číslo 3210/2,3,6
o kotolňu súpisné číslo 1986 situovanú na parcele číslo 3210/5
o sklad súpisné číslo 1988 situovaný na parcele číslo 3210/8
o čerpačku odpadových vôd súpisné číslo 1985 situovanú na parcele číslo 3210/4
o smetník súpisné číslo 1987 situovaný na parcele číslo 3210/7.
Všetky budovy a prislúchajúce pozemky sú vo vlastníctve BSK v podiele 1/1.
Nehnuteľnosti nie sú poistené.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe DSS k 31.12.2014 je :
stavieb
1.258.853,12 €
pozemkov
17.911,23 €

budova v Modre – Harmónii - súpisné číslo 3496 (parcelné číslo 5653) :

budova v Modre – Kráľovej - súpisné číslo 1480 (parcelné číslo 3210/2,3,6) :

Domov sociálnych služieb HESTIA, Jesenského 12, Pezinok
DSS HESTIA má zverený do správy nehnuteľný majetok vedený na LV č. 7283 a 8613
v katastrálnom území Pezinok. Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve BSK v podiele 1/1. Jedná
sa o dom opatrovateľskej služby (súpisné číslo 280) a hospodársku budovu (súpisné číslo
4212). Majetok nie je poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe DSS k 31.12.2014 je :
stavieb
170.884,30 €
pozemkov
117.829,93 €

budova súp.číslo 280 – hlavná budova

budova súp.číslo 4212 – hospodárska budova

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 35 a 37, Pezinok
DSS má zverený do správy nehnuteľný majetok vedený na LV č. 7283 pre katastrálne
územie Pezinok. Majetok (budovy a pozemky) je vo vlastníckom podiele BSK 1/1. Areál
pozostáva z 2 budov :
- budova súpisné číslo 2877 – Hrnčiarska 35
- budova súpisné číslo 387 – Hrnčiarska 37.
Nehnuteľnosti má organizácia poistené, výška poistného je 1.005,- eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe DSS k 31.12.2014 je :
stavieb
2.415.349,61 €
pozemkov
323.431,45 €
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet nájmu+výmera v
m2

Ing. Miroslav Fiala - FIOS,
Ružová dolina 13, Bratislava

prenájom
stravovacej
prevádzky a kuchyne - 4.9.2012-31.10.20214
výmera 148,55 m2

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €
148,55 €

Domov sociálnych služieb pre dospelých, SNP 38, Báhoň
DSS má v správe rozsiahly areál, ktorá pozostáva z viacerých stavieb :
-

budova súpisné číslo 237 na pozemku parc.č. 16/4 – ubytovňa
budova súpisné číslo 457 na pozemku parc.č. 13/1 – sušiareň
budova súpisné číslo 458 na pozemku parc.č. 13/2 – ubytovňa
budova súpisné číslo 459 na pozemku parc.č. 16/5 – ubytovňa
budova súpisné číslo 460 na pozemku parc.č. 16/6 a 214/12 – vrátnica
budova súpisné číslo 461 na pozemku parc.č. 17/1 – garáže
budova súpisné číslo 462 na pozemku parc.č. 17/2 – kôlňa.

Budovy aj pozemky sú evidované na LV č. 786 pre katastrálne územie Báhoň vo
vlastníckom podiele 1/1. Majetok je poistený, výška poistného je 2.029,- eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe DSS k 31.12.2014 je :
stavieb
2.101.267,74 €
pozemkov
3.395,34 €

budova súpisné číslo 237 – ubytovňa

budova súpisné číslo 458 – ubytovňa

budova súpisné číslo 459 – ubytovňa

budova súpisné číslo 457 – sušiareň

budova súpisné číslo 460 – vrátnica

budova súpisné číslo 461 – garáže

budova súpisné číslo 462 – kôlňa

skleník – bez súpisného čísla

altánok – bez súpisného čísla

artézska studňa – bez súpisného čísla

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK V SPRÁVE ŠKÔL :
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
V správe školy je budova gymnázia (súpisné číslo 2745) evidovaná na LV č. 7457 pre
katastrálne územie BA – Staré Mesto. Vo vlastníctve BSK je iba stavba, na poz emky nie je
založený list vlastníctva. Budova nie je poistená.
V súčasnosti sa pripravuje celková rekonštrukcia budovy.
V budove školy sídli aj Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe gymnázia k 31.12.2014 je :
stavieb
726.394,08 €
pozemkov
0,00 €
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

doba nájmu od - do

Margita Vávrová

vykrývač verejnej
telekomunikačnej siete
strešná plocha o výmere 20
m2
školský bufet + 10,2 m2

AUTOŠKOLA OMEGA

autoškola + 50 m2

25.3.2008 - neurčito

SOMA-Jarmila Láliková

nápojový automat (0,25 m2)

1.2.2014 - 31.1.2015

Orange Slovensko a.s.

ročná výška
nájmu v €
(bez

1.7.2009 - neurčito

3 171,74 €

1.1.2006 - neurčito

517,42 €
1 149,65 €
60,00 €

Gymnázium, Grosslingova 18, Bratislava
V správe školy je budova gymnázia (súpisné číslo 4543) evidovaná na LV č. 7457 pre
katastrálne územie BA – Staré Mesto, ktorá je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka pod
číslom 261/1. Vo vlastníctve BSK je stavba s pozemkami parcelné číslo 8907/1,2,3 v podiele
1/1. Nehnuteľný majetok je poistený, výška poistného je 8.860,49 eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe gymnázia k 31.12.2014 je :
stavieb
21.283.833,11 €
pozemkov
579.685,32 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

CORPORATION
OROS

Priestory na zabezpečenie výdaju
od 1.11.2010-neurčito
stravy pre žiakov 52,44 m2

250,00 €

Pavol Dávid

Priestor na zabezpečenie
prevádzky bufetu pre žiakov
16,40 m2

od 1.11.2010-neurčito

718,32 €

Vladimír Kulich

prenájom telocvične

od 1.11.2010-neurčito

7,50 €/90 minút
2x týždenne

Peter Horňák

prenájom služobného bytu

1.11.2010-počas
pr.pomeru

785,52 €

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13,
Bratislava
V správe školy sa nachádza budova súpisné číslo 2290 (zapísaná ako národná kultúrna
pamiatka č. 717) a pozemky parcelné číslo 8655, 8656, 8658/7, ktoré sú zapísané na LV č.
7457 pre katastrálne úz emie BA- Staré Mesto. Nehnuteľnosti sú zapísané vo vlastníckom
podiele 1/1. Nehnuteľný majetok nie je poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe gymnázia k 31.12.2014 je :
stavieb
222.579,83 €
pozemkov
392.625,97 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

Gabriel Kis, školník

služobný byt - 112,37 m2

5.7.1989 -neurčito

1 705,08 €

Lengyel Robert

školský bufet - 18 m2

1.9.2012-neurčito

360,00 €

Citypharm s s.r.o.

lekáreň - 90 m2 / do mája 2013/

1.2.2003-30.4.2013

3 286,20 €

Citypharm s s.r.o.

lekáreň - 90 m2 / od júna 2013/

1.6.2013-neurčito

4 410,00 €

A. Dallmayer

nápojový automat -1 m2

11.1.2010-neurčito

120,00 €

ZUŠ M. Ruppeldta

elok. pracovisko - 62 m2

1.9.2013 -neurčito

1,00 €

Športové gymnázium, Ostredkova 10, Bratislava
Škola má v správe budovu súpisné číslo 3232 vedenú na pozemkoch parcelné číslo
1213, 1214/1 a 1214/4. Nehnuteľnosti sú evidované na LV č. 5507 pre katastrálne územie
Ružinov. V areáli školy nie sú všetky pozemky, na ktorých je budova vysporiadané, v súčasnosti
na parcely č. 1213 a 1214/1 nie sú založené listy vlastníctva. Nehnuteľný majetok nie je
poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe gymnázia k 31.12.2014 je :
stavieb
814.449,02 €
pozemkov
44.700,00 €.

Gymnázium Laca Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
Nehnuteľný majetok v správe gymnázia je zapísaný na LV č. 5507 pre katastrálne
územie BA – Ružinov a to budova školy súpisné číslo 889 a pozemky parcelné číslo 1036/2
a 1036/4. BSK je vlastníkom v podiele 1/1. Nehnuteľný majetok škola nemá poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe gymnázia k 31.12.2014 je :
stavieb
720.119,23 €
pozemkov
317.342,16 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

Nájomca

predmet
prenájmu+výmera v m2

doba nájmu
od-do

Ing Ladislav Strašil-NUBIUM

časť pozemku-osadenie
rekl.zariadenia 9,34m2

neurčitá

1 600,00 €

ISPA

časť pozemku-osadenie
rekl.zariadenia 4,50m2

neurčitá

800,00 €

ARTON

časť pozemku-osadenie
rekl.zariadenia 9,14m2

neurčitá

1 200,00 €

Alena Bočková - bufet

bufet

neurčitá

164,00 €

Ing.Jozef Biznár Restaurant
Slovakia

jedáleň

neurčitá

713,70 €

Jarmila Šidelská - Tanečná škola

aula

neurčitá

2 x 1,5hod(2,80/hod)
týždenne

Mládežnícka organizácia PLUSKO

telocvičňa

neurčitá

1 x 1hod (3,30/hod)
týždenne

Allianz Slovenská poisťovňa ,a.s.

telocvičňa

neurčitá

1 x 2hod (3,30/hod)
týždenne

Mgr. Vladimír Čechovič

telocvičňa

neurčitá

2 x 1hod (2,90/hod)
týždenne

TJ Slávia STU, Plavecký oddiel

bazén

neurčitá

4 x 1hod (3,80/hod)
týždenne

Športový klub Beťár

bazén

neurčitá

3x40min (2,00/40min)
týždenne

ACIT, s.r.o.

bazén

neurčitá

1 x 1hod (3,80/hod)
týždenne

ročná výška nájmu v €

Gymnázium Ivana Horvátha, I.Horvátha 14, Bratislava
V správe gymnázia sa nachádzajú :
- budova školy (súpisné číslo 26) na pozemku parcelné číslo 1308/1
- budova súpisné číslo 25 – mimoškolský pavilón na pozemku parcelné číslo 1308/2
- pozemky parcelné číslo 1308/3, 1308/4 a 1308/5, ktoré tvoria areál školy.
Nehnuteľnosti sú evidované na LV č. 5431 pre katastrálne územie BA – Ružinov, budovy aj
pozemky sú vo vlastníckom podiele BSK 1/1. Gymnázium nemá poistený nehnuteľný majetok.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe gymnázia k 31.12.2014 je :
stavieb
620.502,27 €
pozemkov
1.289.558,85 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet nájmu+výmera v
m2

MPC, Ševčenkova 11, 820 05
Bratislava

učebňa kontinuálneho
vzdelávania-76 m2

1.2.2013 - 31.12.2014

MUDr. Zorica Nemcová,
Družstevná 264, 900 46 Most
pri Bratislave

zubná ambulancia-50 m2

20.7.2013 - neurčito

MUDr. Pavol Adamkov,
Schillerova 1, 811 04
Bratislava

telocvičňa-423 m2

7.11.2013 - 6.2.2014

204,00 €

FC Ružinov, Sklenárová 5,
Bratislava

telocvičňa-423 m2

1.12.2013 - 28.2.2014

170,00 €

telocvičňa-423 m2

1.11.2012 - neurčito

bufet-20 m2

6.9.2012 - neurčito

332,50 €

telocvičňa-423 m2

1.12.2012 - neurčito

630,00 €

telocvičňa-423 m2

1.9.2012 - neurčito

570,00 €

školská jedáleň-241 m2

20.9.2007 - neurčito

200,00 €

telocvičňa-423 m2

13.2.2012 - neurčito

532,00 €

telocvičňa-423 m2

1.9.2006 - neurčito

33,20 €

1.11.2012 - neurčito

570,00 €

Inter Bratislava, o.z., Hrachová
63, 821 05 Bratislava
Mária Šefčíková, Krížna 56, 811
07 Bratislava
Richard Kylian, Strážna 9F, 831
09 Bratislava
Ing. Ivan Stacho, Drieňová 11,
821 03 Bratislava
Mária Šefčíková, Krížna 56, 811
07 Bratislava
Mgr. Samuel Matrka,
Hontianska 10, 821 09
Bratislava
Milan Poliak, Štúrova 1211/7,
024 01 Kysucké Nové Mesto

Zážitkovo, neziskové občianske
združenie, Bajzova 233/8, 821
telocvičňa-423 m2
08 Bratislava
Baseball Club Slovan
Bratislava, občianske
telocvičňa-423 m3
združenie, Heydukova 29, 811
08 Bratislava

doba nájmu od - do

1.12.2013 - neurčito

ročná výška
nájmu v €
23,10 €
1 310,40 €

1 440,00 €

585,00 €

budova súpisné číslo 25 – mimoškolský pavilón – telocvičňa

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava
Škola pre svoje účely využíva 2 areáli :
- areál na Teplickej 7
o budova školy súpisné číslo 1377 vedená a pozemkoch parcelné číslo 12140
a 12143
o budova školskej jedálne súpisné číslo 12245 vedená na pozemku parcelné číslo
12137
- areál na Skalickej 1
o budova školy súpisné číslo 1143 vedená na pozemku parcelné číslo 13145/1.
Nehnuteľnosti sú evidované na LV č. 4196 pre katastrálne územie BA – Nové Mesto. Všetky
nehnuteľnosti sú vo vlastníctve BSK, iba pozemok (parc.č. 12137) pod školskou jedálňou na
Teplickej 7 je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
Nehnuteľný majetok nie je poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe gymnázia k 31.12.2014 je :
stavieb
1.213.678,66 €
pozemkov
892.987,35 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet
nájmu+výmera v m2

NETfit

telocvičňa, 250 m

Futbalový klub BCT

2

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

11.11.2014 - 30.06.2015

620,00 €

telocvičňa, 120 m2

01.11.2010 - doba neurčitá

600,00 €

Judo Klub

telocvičňa, 250 m2

01.09.2006 - doba neurčitá

1 045,60 €

KK OSA

telocvičňa, 120 m2

10.01.2008 - doba neurčitá

774,50 €

Ing. Katarína Rumanovičová

telocvičňa, 120 m2

01.10.2006 - doba neurčitá

398,00 €

AFET, s.r.o.

školský bufet, 35 m2

01.09.2013 - doba neurčitá

4 620,00 €

BENIklub

telocvičňa,120 m2

3.10.2014-31.5.2015

1 547,00 €

budova školy na Teplickej 7

budova školy na Skalickej 1

Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava
Gymnázium má v správe nehnuteľnosti evidované na LV č. 1196 pre katastrálne územie
BA – Rača a to budovu súpisné číslo 2495 vedenú na pozemku parcelné číslo 17330/3
a priľahlé pozemky tvoriace areál školy : parcela č. 17330/15, 17330/16, 17330/17 a 17330/18.
Nehnuteľnosti sú vo vlastníckom podiele BSK 1/1. Majetok nie je poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe gymnázia k 31.12.2014 je :
stavieb
1.237.428,76 €
pozemkov
511.606,25 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v
m2

Coca Cola HBC

predajný automat-1 m²

1.9.2009 - trvá

76,35 €

SEMEZ JZ s.r.o

školský bufet-5,6 m²

1.9.2008 - trvá

427,50 €

doba nájmu od - do

Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava
V správe gymnázia sú nehnuteľnosti evidované na LV č. 3607 pre katastrálne územie
BA – Petržalka. Areál pozostáva z :
- budovy školy – súpisné číslo 21 vedená na pozemku parcelné číslo 5069
- budovy (baterkárne) – súpisné číslo 3514 na pozemku parcelné číslo 5070
- budova (prístavok školy) – súpisné číslo 3513 vedená na pozemku parcelné číslo
5068/2. Pozemok je vlastníctvom Hlavného mesta SR Bratislavy.
- pozemkov parcelné číslo 5067/3, 5071/3 a 5072/2, ktoré tvoria dvor.
Škola využíva školské ihrisko na pozemku parc.číslo 5068/1, ktoré je vo vlastníctve
Hlavného mesta SR Bratislavy.
Budovy nie sú poistené.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe gymnázia k 31.12.2014 je :
stavieb
376.827,38 €
pozemkov
430.571,60 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
predmet nájmu+výmera v m2

Šport. klub Japoka
Bratislava

telocvičňa 220 m²

1.9.2009 - neurčito

SEMEZ JZ, s.r.o. - bufet

bufet 4,5 m²

od 1.11.2007-neurčito

356,99 €

Orange Slovensko a.s.

pivničný priestor 3m², stena 2m² od 1.9.2008 - neurčito

767,03 €

budova školy – súp.číslo 21

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

nájomca

5,20€/hod.

prístavok školy – súp.číslo 3513

baterkáreň – súp.číslo 3514

školský areál - ihrisko

Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
V správe školy sa nachádza budova gymnázia zapísaná na LV č. 3198 pre katastrálne
územie BA – Petržalka, súpisné číslo 2596 vedená na pozemku parcelné číslo 350.
Vo vlastníctve BSK je iba stavba, pozemok patrí Hlavnému mestu SR Bratislava.
Budova školy je poistená, výška poistného je 388,- eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe gymnázia k 31.12.2014 je :
stavieb
853.433,33 €
pozemkov
0,00 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v
m2

Marián Mazán

školnícky byt

1.2.2001-do skončenia
pracovného pomeru

MUDr. Weinweová Darina

stomatologická ambulancia

1.10.2005-neurčito

1 549,00 €

Hromada Milan, M+M

školský bufet

1.5.2008-neurčito

1 031,67 €

doba nájmu od - do

885,90 €

Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
V správe školy sú nehnuteľnosti evidované na LV č. 2443 pre katastrálne územie
Pezinok vo vlastníckom podiele 1/1 :
- budova školy súpisné číslo 4691 situovaná na pozemku parcelné číslo 4778/2 a 2766/2;
- budova súpisné číslo 1065 situovaná na pozemku parcelné číslo 4775
- dvor školy – pozemok parcelné číslo 4778/1.
Nehnuteľný majetok nie je poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe gymnázia k 31.12.2014 je :
stavieb
800.681,16 €
pozemkov
16.350,00 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

doba nájmu od - do

Coca Cola HBC Slovakia

automat na
predaj.chlad.nápojov-chodba

2.1.2004-doba
neurč.

29,20 €

ALOIS Dallmayr
Automaten-Service

automat na predaj cukroviniekchodba

15.3.200515.3.2015

29,00 €

budova školy – súpisné číslo 4691

budova súpisné číslo 1075

Gymnázium Karola Štúra, Námestie slobody 55, Modra
V správe gymnázia sa nachádza budova školy súpisné číslo 1374 situovaná na
pozemku parcelné číslo 2531/1 vedená na LV č. 6077 pre katastrálne územie Modra, vo
vlastníckom podiele BSK 1/1. Nehnuteľný majetok gymnázium nemá poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe gymnázia k 31.12.2014 je :
stavieb
357.841,00 €
pozemkov
183.998,80 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
doba nájmu od - do

ročná
výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

COCA COLA Bratislava

nápojový automat Vendo, výmera
1m2

od 1.1.2005-neurčito

50,- €

Katarína Baňovičová

výuka teórie učastníkov vodičského
kurzu výmera - 60 m2

od 1.9.2009-neurčito

130,- €

školské ihrisko

Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec
V správe školy sa nachádzajú nehnuteľnosti evidované na LV č. 1757 pre katastrálne
územie Senec :
- budova školy súpisné číslo 112 situovaná na pozemku parcelné číslo 1239/2;
- budova telocvične súpisné číslo 2316 situovaná na pozemku parcelné číslo 3221/2;
- budova – lodenica súpisné číslo 2531 situovaná na pozemku parcelné číslo 2332.
- pozemky tvoriace areál školy 1237, 1239/1, 1240, 3216 a 3221/1.
Nehnuteľnosti sú vo vlastníckom podiele BSK 1/1.
Nehnuteľný majetok nie je poistený.
V budove gymnázia sídli aj Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe gymnázia k 31.12.2014 je :
stavieb
1.437.861,97 €
pozemkov
1.645.800,00 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

AS Selecta s.r.o Bratislava

priestor pod nápoj.automatat-2 m2
priestor pre zubnú ambulanciu-25
Mudr.Rozália Sedláková, Senec m2
Športový klub VODA, HORY
Bratislava*
nájom lodenice-94 m2
nájom pozemku pod bilboard-3
AAA média.s.r.o Senec**
m2
MPC a.s.,Ševčenkova 11,
nájom Učeb.kontin.vzdelávania-60
Bratislava***
m2

doba nájmu od do

ročná výška
nájmu v €

5.5.2010 neurčitá

144,00 €

8.7.2009 neurčitá

581,04 €

29.6.2010 neurčitá

0,00 €

1.7.2011 neurčitá
23.5.2012 do
31.12.2014

0,00 €
0,00 €

* ŠK VODA HORY budú platiť prenájom po preinvestovaní sumy podľa zmluvy na rekonštrukciu a obnovu lodenice
**AAA media, s.r.o Senec este stále nerealizovali svoj bilboard kvôli stavebnému povoleniu.Platiť budú až keď bude stáť na
pozemku školy.
***MPC zriadila na našej škole učebňu kontinuálneho vzdelávania, platia nájom len za dni vzdelávacej aktivity nimi usporiadanej.

budova školy – súpisné číslo 112

budova školy – súpisné číslo 112 – vchod Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským

budova telocvične – súpisné číslo 2316

školské ihrisko

budova súpisné číslo 2531 – lodenica

Gymnázium, ul. 1.mája, Malacky
Vo vlastníctve BSK sú stavby evidované na LV č. 201 pre katastrálne územie Malacky
vo vlastníckom podiele 1/1 a to :
- budova „A“ súpisné číslo 104 situovaná na pozemku parcelné číslo 2710;
- budova „B“ bez súpisného čísla situovaná na pozemku parcelné číslo 2711;
- budova „administratívna“ bez súpisného čísla situovaná na pozemku parcelné číslo
2713;
- špeciálny pavilón bez súpisného čísla situovaná na pozemku parcelné číslo 2714;
- budova „telocvične“ bez súpisného čísla situovaná na pozemku parcelné číslo 2717;
- budova „fitnes“ bez súpisného čísla situovaná na pozemku parcelné číslo 2718/2.
a pozemok parcelné číslo 2716/2 tvoriaci časť dvora školy.
Ostatné pozemky tvoriace areál školy sú vo vlastníctve rodiny Veruzábovej a časť
pozemkov nemá založený list vlastníctva.
Nehnuteľný majetok nie je poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe gymnázia k 31.12.2014 je :
stavieb
499.059,83 €
pozemkov
176,61 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

Halabrín Zdenko

nebyt. priestory pre prevádzku
1.4.2011-neurčitá
bufetu,
36 m2

Metodicko-pedagogické
centrum

učebňa kontinuálneho
vzdelávania, 31,05 m2

1.1.2013-31.10.2015

0,00 €

Ing. Marian Michalovič
Michi V&L

nebyt. priestory - telocvičňa,
653,93 m2

13.1.2014-31.3.2014

180,00 €

Športový klub ŽOLÍK
Malacky

nebyt. priestory - telocvičňa,
653,93 m2

13.1.2014-14.3.2014

336,00 €

Ing. Marian Michalovič
Michi V&L

nebyt. priestory - telocvičňa,
653,93 m2

1.4.2014-30.9.2014

0,00 €

Telovýchovná jednota
STROJÁR Malacky

nebyt. priestory - telocvičňa,
653,93 m2

15.9.2014-14.12.2014

1 350,00 €

Športový klub ŽOLÍK
Malacky

nebyt. priestory - telocvičňa,
653,93 m2

1.11.2014-19.12.2014

546,00 €

1 090,00 €

budova „A“ – súpisné číslo 104

budova „B“ – bez súpisného čísla

budova „administratívna“ – bez súpisného čísla

budova „špeciálny pavilón“ – bez súpisného čísla

budova „telocvične“ – bez súpisného čísla

budova „fitness“ – bez súpisného čísla

školské ihrisko

Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava
Škola má zverený nehnuteľný majetok vedený na LV č. 7457 pre katastrálne územie BAStaré Mesto vo vlastníckom podiele 1/1 a to :
- budovu školy súpisné číslo 52 situovanú na pozemku parcelné číslo 223. Budova je
zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok pod číslom 572;
- pozemok parcelné číslo 223 o výmere 3464 m2.
Budova je poistená, výška poistného je 405,- eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
478.286,36 €
pozemkov
362.198,77 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

Sylvia Cichová

bufet školy, 38 m2

22.6.2009-doba
neurčitá

532,00 €

Rastislav Cicha

Byt

1.5.1991-neuričtá

491,88 €

Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava
V správe školy sú 2 objekty evidované na LV č. 7457 pre katastrálne územie BA – Staré
Mesto :
- budova súpisné číslo 4430 (Palisády 38) situovaná na pozemku parcelné číslo 3340/1
a priľahlé pozemky parcelné číslo 3340/4 a 3340/8. . Budova na P alisádoch 38 j e
evidovaná ako národná kultúrna pamiatka (č. 608);
-

budova súpisné číslo 2749 (Vazovova 14) situovaná na pozemku parcelné číslo 10346.
Nehnuteľnosti sú vo vlastníckom podiele BSK 1/1
Nehnuteľný majetok nie je poistený.

-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
840.198,53 €
pozemkov
325.990,97 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
predmet nájmu+výmera v m2

Školské výpočtové stredisko

časť priestoru kotolne o výmere
5m2

1.10.2005-30.6.2014

357,63 €

Ing.Ján Strapec-OXICO

nebytový priestor o výmere 8,5m2 od 1.7.2009-neurčito

295,00 €

Coca-Cola HBC Slovenská
republika,sro

priestor na automat o výmere 2m2

Alois Dallmayr AutomatenService sro

priestor na automat o výmere 2m2 od 1.7.2009-neurčito

200,00 €

priestor na automat o výmere 2m2 od 1.9.2007-neurčito

199,16 €

Zorislav Tikl-fy.ZORO /
Palisády/
Zorislav Tikl-fy.ZORO /
Vazovova/
Igor Spiegel-SPIEGEL /
Vazovova/
Igor Spiegel-SPIEGEL /
Palisády + Vaz/

priestor na automat o výmere 2m2

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

nájomca

od 1.12.2010neurčito

od 1.11.2011neurčito

priestor na automat o výmere 1m2 od 1.9.2009-neurčito
priestor na snack. automat o
výmere 2m2

od 1.11.2011neurčito

199,16 €

199,16 €
20,00 €
219,08 €

budova školy - Palisády 38

budova Vazovova 14

Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
V správe školy sa nachádzajú 3 budovy evidované na LV č. 7457 pre katastrálne územie
BA – Staré Mesto :
- budova súpisné číslo 686 (Konventná 4) situovaná na pozemku parcelné číslo 3244
a pozemok parcelné číslo 3245 (NKP č. 533);
- budova súpisné číslo 841 (Mateja Bela 5) situovaná na pozemku parcelné číslo 3374
(NKP č. 453);
- budova súpisné číslo 852 (Tolstého 11) situovaná na pozemku parcelné číslo 3370/1
a pozemky parcelné číslo 3370/2 a 3370/4 (NKP č. 469).
Všetky 3 budovy sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok. Majetok nie je
poistený.
Na Krajskom súde v Bratislave prebieha súdny spor o určenie vlastníctva a vydanie veci
(č.k. 9C/525/1995) medzi BSK a Cirkevným zborom. Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie
krajského súdu a vec vrátal na nové konanie.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
6.391.891,39 €
pozemkov
415.784,31 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

doba nájmu od - do

Ingrid Šperková, Rajecká 34,
Bratislava

školská jedáleň-148 m2

1.11.2012-neurčitá

2 659,04 €

Kika Café, Š.Králika 45,
Bratislava

školský bufet-54 m2

1.11.2012-neurčitá

720,00 €

Caffeespresso, s.r.o. Bratislava

priestor na nápojový automat0,475 m2

1.9.2010-neurčitá

28,50 €

Spolok slovenských skladateľov

priestor na poštovú schránku
-3 m2

1.9.2010-neurčitá

26,00 €

Zorislav Tikl-fy ZORO, Bratislava

priestor na nápojový automat
-2 m2

1.12.2008-neurčitá

199,20 €

Rozhlas a televízia Slovensko

prenájom hudobného nástroja

1.5.2014-30.4.2019

3,32 €

budova Konzervatória – ul. Mateja Bela 5

budova Konzervatória – Konventná 4

budova Konzervatória – Tolstého 11

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
V správe školy sa nachádzajú nehnuteľnosti evidované na LV č. 7457 pre katastrálne
územie BA- Staré Mesto a to :
- budova školy súpisné číslo 764 situovaná na pozemku parcelné číslo 759
- budova dielní a laboratória súpisné číslo 6701 situovaná na pozemku parcelné číslo
760.
Budova školy so záhradou je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka č. 483. Majetok nie je
poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
664.560,75 €
pozemkov
441.037,64 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

doba nájmu od - do

Scheer Ján

školský byt-56,9 m2

Rebel spol.s.r.o.

nájom nebytového priestoru 0,5 m2 21.6.2005 d.neurčitá

Byrtus

školský bufet

14.09.2007 počas
zam.
22.6.2004 d.neurčitá

ročná výška
nájmu v €
320,64 €
39,84 €
161,64 €

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava
-

Škola (súp.číslo 3416) sídli v budove na Gorazdovej ul. a v správe má ďalšie 2 budovy :
školský internát súp. číslo 3662 na Úprkovej ul.
školský internát súp. číslo 3483 na Hroboňovej ul.

Všetky nehnuteľnosti spolu s pozemkami s evidované na LV č. 7457 pre katastrálne
územie BA- Staré Mesto vo vlastníckom podiele 1/1. Nehnuteľný majetok nie je poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
697.451,45 €
pozemkov
168.081,06 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v
m2

Bc.Dagmara Fajnorová

nebytové priestory 60m2

1.9.2013-30.6.2014

288,00 €

Baletné štúdio Terpsichoré,
nebytové priestory 84 m2
Mgr.Andrea Jankovská
GloriaDei –spoločnosť pre kultúru
nebytové priestory 84,35
vnútra a oživenie duchovných
m2
hodnôt v umení o.z.

1.10.2014-na dobu
neurčitú

391,99 €

8.10.2014-na dobu
neurčitú

992,90 €

budova škola na Gorazdovej ul. 20 – súpisné číslo 3416

doba nájmu od - do

koncertná sála – Gorazdova 20

budova školského internátu súp.číslp 3483 – Hroboňova 2

hlavný vchod školského internátu na Hroboňovej 2

budova školského internátu – Úprkova 1

Školský internát Trnavská cesta 2, Bratislava
Školský internát sa nachádza v prenajatých priestoroch. Prenajímateľom v zmysle
zmluvy je Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 61 v Bratislave (vlastníkom priestorov
internátu je Hlavné mesto SR Bratislava, správca : MČ Bratislava – Ružinov).

Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava
Škola sa nachádza v prenajatých priestoroch SR – Krajského školského úradu
v Bratislave. Bratislavský samosprávny kraj je v súdnom spore so Špeciálnou základnou školou
s vyučovacím jazykom maďarským a Krajský školským úradom o určenie neplatnosti časti
zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku štátu a o určenie vlastníckeho
a spoluvlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Spor zastupuje Advokátska kancelária Juraj
Kuráň & Romana Markova, Miletičova č. 1, Bratislava.

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava
Škola sídli v budove na Drieňovej ul. 35 súpisné číslo 1086 evidovanej na LV č. 5507 pre
katastrálne územie BA – Ružinov a pozemky parcelné číslo 15675/88, 15675/89 a 15675/90 vo
vlastníckom podiele 1/1. Budova nie je poistená.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
1.133.218,71 €
pozemkov
517.904,80 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v
m2

VK Slovan Bratislava

telocvičňa - 292,00 m2

04.11.2014-30.04.2015

184,98 €

Ing.arch.Jaroslav Havlíček

telocvičňa - 292,00 m2

02.09.2014-30.06.2015

175,48 €

Mgr.Peter Valo IT EASILY

telocvičňa - 292,00 m2

02.09.2014-30.06.2015

142,48 €

Roman Minár

telocvičňa - 292,00 m2

02.09.2014-30.06.2015

162,00 €

Aston ITM s.r.o.

telocvičňa - 292,00 m2

02.09.2014-30.06.2015

159,60 €

Ing.Olveczký Marek

telocvičňa - 292,00 m2

02.09.2014-30.06.2015

187,20 €

Ing.Grófová Alexandra

telocvičňa - 292,00 m2

02.09.2014-30.06.2015

270,08 €

Ing.Stacho Jozef

telocvičňa - 292,00 m2

02.09.2014-30.06.2015

117,00 €

Ing.Peter Ševček

telocvičňa - 292,00 m2

01.10.2014-31.12.2014

82,50 €

Miroslav Fruhauf

telocvičňa - 292,00 m2

09.10.2014-08.01.2015

82,50 €

Ing.Ján Hudák

telocvičňa - 292,00 m2

01.12.2014-28.02.2015

25,00 €

APORES, s.r.o.

kuchyňa - 526,08 m2

01.10.2013 - neurčitá

Peter Rybanič

nebytový priestor - 63,82
m2

01.03.2011 - určitá
počas prac.pomeru

Peter Rybanič

služobný byt - 74,06 m2

1.7.2013 - určitá počas
prac.pomeru

doba nájmu od - do

2 630,40 €
108,00 €
1056,36 €

Stredná odborná škola, Ivánska cesta 21, Bratislava
Škola má v správe areál na Ivánskej ceste 21 pozostávajúci z :
budovy školy súpisné číslo 5270 situovaná na pozemku parcelné číslo 14801/33;
- budovy školského internátu (Iv. cesta 21) súpisné číslo 4346 situovaného na pozemku
parcelné číslo 14796/1;
- budovy školského internátu (Iv. cesta 25) súpisné číslo 4348 situovaný na pozemku
parcelné číslo 14796/3;
- budovy súpisné číslo 4348 (kuchyňa, škola) situovaná na pozemku parcelné číslo
14801/2;
- budova dielní súpisné číslo 5797 situovaná na pozemku parcelné číslo 14801/22;
- budova súpisné číslo 3776 (prevádzková budova) situovaná na pozemku parcelné číslo
14801/6;
- 12 ks garáži (súpisné číslo 4346) situované na pozemkoch parcelné číslo 14801/48 až
14801/62.
Budovy s pozemkami a priľahlým dvorom sú evidované na LV č. 2863 pre katastrálne
územie BA – Trnávka vo vlastníckom podiele 1/1.

-

Nehnuteľný majetok nie je poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
3.870.907,94 €
pozemkov
5.236.946,02 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca
Slovak Research Centre,
s.r.o
Cech strechárov Slovenska

predmet nájmu+výmera v m2

doba nájmu od - do

ročná
výška
nájmu v €

sklad/ 6m2

1.1.2010/ neurčitá

372,89 €

kancelárie + iná plocha / 34m2

1.11.2009/ neurčitá

1 655,05 €

Stanislav Jurkovič -STAVES nebyt. priestor/26 m2

1.06.2006/neurčitá

1 189,75 €

Globál Systém s.r.o.

1.09.2009/ neurčitá

Ing. arch. Igor Olejár - Kaixo dielňa/ 524,10m2

1.1.2006/ neurčitá

Jozef Kubo

dielňa/ 69 m2

1.10.2006/ neurčitá

11 757,05
€
15 950,18
€
2 666,01 €

Ciele a.s.

kancelária, dielňa, odstavná bet.
1.10.2008/ neurčitá
plocha/14,84m2+201,22m2+99,00m2

12 253,78
€

ZSE Distribúcia a.s.

pozemok 11m2 (pozemok pod
trafostanicou- vecné bremeno)

13.11.2008/ neurčitá

ISPA s.r.o

3 ks - reklamné zariadenia

26.4.2006 -30.4.2015

4 477,46 €

Gryf Média s.r.o.

1ks Bigboard

20.1.2005- 19.1.2015

2 044,79 €

GKK - geodetická služba
s.r.o.

kancelária /16m2

1.1.2007/ neurčitá

Baracuda s.r.o.

kuchyňa 97m2

15.02.2014/neurčitá

MUDr. Ľubica Schmidtová

zubná ambulancia / 39m2

1.1.2007/ neurčitá

ProPaint, s.r.o.

dielňa / 55m2

1.08.2014/ neurčitá

1 045,00 €

Zvartech s.r.o.

kancelária, dielňa, sklad/ 34,02m2 +
109,86m2 + 14,9m2

1.9.2010/ neurčitá

3 924,02 €

kancelárie+dielňa/53,31m2+208m2

613,59 €

947,81 €
2 579,12 €
296,53 €

Schulo s.r.o.

kancelária+iny priestor/10m2+5m2

1.5.2010/ neurčitá

927,77 €

Patrik Buranovský

sklad dielne/20m2

15.10.2014/neurčitá

190,00 €

4-one
GRYF reklamné štúdio,
s.r.o.
Akzent Bigboard, a.s.

betónové oplotenie 115 m

1.1.2010-31.12.2014

1 560,00 €

3 ks - reklamné zariadenia

1.04.2011/neurčitá

1 276,38 €

4 ks - reklamné zariadenia

1.04.2011/neurčitá

2 313,93 €

NUBIUM, s.r.o.

3 ks - reklamné zariadenia

1.06.2011/neurčitá

1 735,44 €

ARTON, s.r.o.

10 ks - reklamné zariadenia

1.08.2008/neurčitá

5 833,24 €

budova školy – súpisné číslo 5270

prevádzková budova – súpisné číslo 3776

budova školského internátu (Iv.cetsa 21) – súpisné číslo 4346

budova školského internátu (Iv.cetsa 25) – súpisné číslo 4348

budova dielní – súpisné číslo 5795

budova kuchyne – súpisné číslo 4348

garáže – súpisné číslo 4346

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
-

-

-

V správe školy sa nachádzajú :
nehnuteľnosti evidované na LV č. 4196 pre katastrálne územie BA – Nové Mesto
o budova školy na Račianskej ul. 78 (súpisné číslo 1575) situovaná na pozemku
parcelné číslo 13419/1; Budova školy je od 09/2010 nevyužívaná pre vyučovací
proces.
o budova školského internátu na Račianskej ul. 80 (súpisné číslo 1576) situovaná
na pozemku parcelné číslo 13418/1, 13418/3, 13419/5 + pozemok parcelné číslo
13418/2 tvoriaci dvor internátu;
o garáže súpisné číslo 11726 situované na pozemku parcelné číslo 13419/3;
o sklad horľavín súpisné číslo 11727 situovaný na pozemku parcelné číslo
13419/5.
nehnuteľnosti evidované na LV č. 5507 pre katastrálne územie BA – Ružinov
o budova školy vo Vlčom hrdle 50 súpisné číslo 5866 situovaná na pozemku
parcelné číslo 3282/5 a pozemky parcelné číslo 3281/35 a 3282/5, ktoré tvoria
areál školy.
Na nehnuteľnostiach je evidovaná ťarcha predkupného práva do 27.06.2020
v prospech Slovnaft, a.s. Bratislava.
nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 2666 pre katastrálne územie Lozorno
o rekreačná chata súpisné číslo 4082 situovaná na pozemku parcelné číslo
9954/85.
Vo vlastníctve BSK sa nachádza iba chata, pozemok je vo vlastníctve SR – v správe
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica. Na chatu je evidovaná ťarcha predkupného práva do
27.6.2020 v prospech Slovnaft, a.s. Bratislava.
Nehnuteľnosti nie sú poistené.

-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
2.773.916,07 €
pozemkov
2.035.909,08 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet
nájmu+výmera v m2

WELD EXPERT,s.r.o., Vlčie hrdlo
50, BA

hala - 288 m2

9.4.2012 neurčito

GREEN GRUPPE,s.r.o., Trnavská
cesta 940/26, Šaľa

hala - 432 m2

1.12.2011 - neurčito

12 960,00 €

BARACUDA,s.r.o., Muškátová 12,
BA

bufet - 51 m2

1.10.2011 - neurčito

1 020,00 €

Igor Spigel - SPIGEL, Mozartova
16, BA

vestibul - 1 m2

1.9.2009 - neurčito

40,00 €

PANAKO ELEVATORS,s.r.o.,
Púpavova 18, BA

dielňa- 181,4 m2

1.1.2007 - neurčito

6 322,45 €

PANAKO ELEVATORS,s.r.o.,
Púpavova 18, BA

hala - 72 m2

1.1.2007 - neurčito

358,49 €

Štefan Czafik, Seberiniho 12, BA

dielňa - 168,70 m2

1.1.2007 - neurčito

5 879,80 €

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €
5 760,00 €

JUVASTAV,s.r.o., Berolákova 6,
Ružomberok

dielňa - 240,40 m2

1.11.2006 - neurčito

1 196,97 €

SLOVWELD ZVÁRAČSKÁ
ŠKOLA,s.r.o., Lachova 39, BA

dielňa - 504 m2

1.3.2005-28.2.2015

9 015,47 €

budova školy – Račianska 78

sklad – Račianska 78

budova školského internátu – Račianska 80

budova školy – Vlčie hrdlo 50

dielne – Vlčie hrdlo 50

chata v Lozorne

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
V správe školy je budova súpisné číslo 4881 situovaná na pozemku parcelné číslo
10070/1 a pozemky parcelné číslo 10070/33 a 10070/34. Nehnuteľnosti sú evidované na LV č.
1302 pre katastrálne územie BA – Nivy vo vlastníckom podiele BSK 1/1. Budova školy nie je
poistená.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
954.948,10 €
pozemkov
625.940,00 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

Alois Dallmayr Atomaten predajný automat na nealko nápoje,
2
- Service s.r.o.
výmera 1 m

na dobu neurčitú

326,50 €

predajný automat na bagety, záviny,
Alois Dallmayr Atomaten
jogurty, sladkosti, nealko nápoje,
- Service s.r.o.
2
výmera 1 m

na dobu neurčitú

271,40 €

Neinvestičny fond
Educatio pri SZŠ

Neinvestičný fond EDUCATIO pri SZŠ,
2
výmera 22,55 m

na dobu neurčitú

102,90 €

TJ Asseco

prenájom telocvične, umývareň,
2
výmera 256 m

na dobu neurčitú

902,10 €

IVRO, s.r.o.

prenájom telocvične, umývareň,
2
výmera 256 m

na dobu neurčitú

436,50 €

Neoprot, spol.r.o.

prenájom telocvične, umývareň,
2
výmera 256 m

na dobu neurčitú

334,65 €

Ondrej Weber

prenájom telocvične, umývareň,
2
výmera 256 m

na dobu neurčitú

989,40 €

Mgr. Iveta Galayová

prenájom telocvične, umývareň,
2
výmera 256 m

01.10.-31.12.2014

88,00 €

MUDr. Silvia Uhlárová

prenájom telocvične, umývareň,
2
výmera 256 m

01.10.-31.12.2014

88,00 €

Bormeko, spol. s r. o.

prenájom telocvične, umývareň,
2
výmera 256 m

01.10.-31.12.2014

80,00 €

Viliam Kováčik

prenájom telocvične, umývareň,
2
výmera 256 m

01.10.-31.12.2014

80,00 €

Ing. Martin Plevka

prenájom telocvične, umývareň,
2
výmera 256 m

01.10.-31.12.2014

88,00 €

Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava
Škola má v správe viaceré objekty :
- Sklenárova 9 - budova školy a telocvične súpisné číslo 1355 situované na pozemkoch
parcelné číslo 15303/2 a 15303/3. Pozemky parcelné číslo 15303/8, 15303/9
a 15303/10. Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1189 a 3312 pre katastrálne územie
BA – Nivy vo vlastníckom podiele 1/1.
- Nobelova 34 - mechanická dielňa súpisné číslo 3446 situovaná na pozemku parcelné
číslo 13601/13 a pozemok parcelné číslo 13601/15 evidované na LV č. 4196 pre
katastrálne územie BA – Nové Mesto.
- Dopravná 51 – dielenské objekty súpisné číslo 9599 a 9600 situované na poz emkoch
parcelné číslo 4778/36 a 4778/37 a pozemky parcelné číslo 4778/18, 4778/21 a 4778/88
evidované na LV č. 1196 pre katastrálne územie BA – Rača.
Nehnuteľný majetok nie je poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
800.896,69 €
pozemkov
238.837,40 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

Ing. Ladislav Strašil - Nubium

nájom plochy RZ- 61,20 m2

1.1.2009-neurčitá

1 244,75 €

Rabaka reklamné panely s.r.o. nájom plochy RZ- 48,96 m2

1.6.2010-neurčitá

1 600,00 €

Ing.Róbert Magát- Gryf
rekl.štúdio

nájom plochy RZ - 48,96 m2

1.5.2007-neurčitá

995,80 €

Peter Kuchár

nájom NP - telocvičňa - 432 m2 1.9.2007-neurčitá

6 048,00 €

Lýdia Bugajová

nájom NP - školský bufet - 8
m2

1.9.2013-neurčitá

400,00 €

Zuzana Takáčová

nájom NP - Autoškola Active52,50 m2

1.4.2012-neurčitá

2 100,00 €

OZ BOX ROMIÁDA,
KULTÚRA

nájom NP- telocvičňa – 718 m2 1.6.2012-neurčitá

480,00 €

Peter Valach- V+VALACH

nájom NP - 180 m2

1.11.2008-neurčitá

5 974,90 €

Igor Cerulík

nájom NP – 234 m2

30.6.2010-5.2.2014

8 190,00 €

MERANTI s.r.o.

nájom NP - 57 m2

15.12.2012-neurčitá

2 280,00 €

Energoplyn s.r.o.

nájom NP - 140 m2

1.4.2010-neurčitá

3 920,00 €

Olpet Interiér, s.r.o.

nájom NP – 220 m2

1.6.2010-31.8.2014

8 800,00 €

Peter Pelačík-DREVOTRES

nájom NP – 220 m2

1.6.2010-neurčitá

8 800,00 €

Jevgenij Oniščenko - JOK.T.

nájom NP - 76,50 m2

1.7.2010-neurčitá

2 677,50 €

Pavol Ochránek-STROJEKO

nájom NP – 144 m2

1.6.2010-31.12.2014

5 760,00 €

Ľuboš Slaný

nájom NP – 36 m2

1.10.2014-neurčitá

1 440,00 €

Branislav Dvoran B.D.

nájom NP - 63 m2

1.12.2012-neurčitá

2 520,00 €

Autoservis Hamilton s.r.o.

nájom NP - 126 m2

1.7.2010-neurčitá

5 050,00 €

budova školy – Sklenárova 9 (súpisné číslo 1355)

budova telocvične – Sklenárova 9 (súpisné číslo 1355)

budova mechanickej dielne na Nobelovej ul. 34

budova dielní na Dopravnej ul. 51

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava
Škola vykonáva správu budovy súpisné číslo 1352 situovanú na pozemku parcelné číslo
9383/7 evidované na LV č. 1157 pre katastrálne územie BA – Nivy, vo vlastníckom podiele BSK
1/1. Nehnuteľný majetok nie je poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
649.188,63 €
pozemkov
169.288,99 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet nájmu+výmera v
m2

Centrum voľného času, Kulíškova posilovňa

doba nájmu od - do
01.10.2013-30.6.2014

ročná
výška
nájmu v €
560,00 €

Ingrid Matulová

suterén na cvičenie
139,97 m²

22.4.2014 - neurčito

Andrej Sejna

kancelária 12,25 m²

03.04.2014 - neurčito

379,80 €

Viliam Mázik-Autoškola FAJN

kancelária 16,96 m²

11.04.2014 - neurčito

322,20 €

Therma K.M., spol. s r.o.

kancelária 58,74 m²

11.4.2014- neurčito

1 762,20 €

Ing. Zuzana Ružeková - E.K.I.

kancelária 25,58 m²

11.4.2014 - neurčito

716,28 €

JUDr. Ondrej Nagy

kancelária 24,94 m²

11.04.2014 - neurčito

698,28 €

Castellano travel, s.r.o.

kancelária 21,34 m²

11.4.2014 - neurčito

640,20 €

Daniel Sloboda

bufet 7,50 m²

14.04.2014 - neurčito

360,00 €

Mgr. Jana Eibner

kancelária 18,34 m²

04.11.2014 - neurčito

476,84 €

Katarína Čičmancová

kancelária 8,40 m ²

29.7.2014 - neurčito

218,40 €

Iveta Petergáčová - EVE

skladovací priestor 40 m ²

26.5.2014 - 26.08.2014

307,59 €

GPS TEAM, s.r.o.

kancelária 8,85 m²

03.11.2014 -31.01.2015

111,39 €

3 919,20 €

Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
Budova školy súpisné číslo 995 je situovaná na pozemkoch parcelné číslo 9920/1,
9920/2 a 9920/7 evidované na LV č. 3280 pre katastrálne územie BA – Nivy. Nehnuteľnosti sú
vo vlastníckom podiele BSK 1/1. Budova školy nie je poistená.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
653.725,03 €
pozemkov
445.608,44 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet nájmu + výmera v
m2

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu €

Blahová Marie

nebytový priestor 27 m2

1.6.2009-neurčito

683,16 €

Blahová Marie-cukráreň

nebytový priestor 50,1 m2

1.2.2013-neurčito

1 923,84 €

M.H.M. Autoservis, s.r.o.

nebytové priestory a dielňa
238 m2

1.1.2007-neurčito

6 185,16 €

ANACE, s.r.o.

nebytové priestory a dielňa
102,48 m2

1.4.2013-neurčito

3 489,45 €

Peter Beňa

telocvičňa (cca 2x158 m2)

9.1.2014-8.4.2014

120,00 €

Ing. Katarína Inášová

telocvičňa (cca 2x158 m2)

3.2.2014-2.5.2014

240,00 €

Ing. Jozef Mešter

telocvičňa (cca 2x158 m2)

20.1.2014-19.4.2014

370,00 €

Ing. Peter Krahulec

telocvičňa (cca 2x158 m2)

21.1.2014-20.4.2014

90,00 €

Pavel Mikuš

telocvičňa (cca 2x158 m2)

23.1.2014-22.4.2014

45,00 €

Marek Sýkora

telocvičňa (cca 2x158 m2)

29.1.2014-28.4.2014

165,00 €

Miroslav Šefčík

telocvičňa (cca 2x158 m2)

7.2.2014-6.5.2014

135,00 €

Ing. Peter Matúšek

telocvičňa (cca 2x158 m2)

20.2.2014-19.5.2014

180,00 €

Tomáš Vančo

telocvičňa (cca 2x158 m2)

4.3.2014-3.6.2014

225,00 €

RNDr. Peter Praženica

telocvičňa (cca 2x158 m2)

7.4.2014-30.6.2014

110,00 €

Ing. Veronika Skubeňová

telocvičňa (cca 2x158 m2)

14.4.2014-30.6.2014

40,00 €

Kristína Soliková

telocvičňa (cca 2x158 m2)

6.5.2014-30.6.2014

120,00 €

Tomáš Malík

telocvičňa (cca 2x158 m2)

14.5.2014-30.6.2014

105,00 €

Jozef Stas

telocvičňa (cca 2x158 m2)

4.9.2014-3.12.2014

120,00 €

TOSTABUR

telocvičňa (cca 2x158 m2)

9.9.2014-8.12.2014

1006,00 €

Jozef Mešter

telocvičňa (cca 2x158 m2)

3.9.2014-2.12.2014

450,00 €

Dávid Tvrdoň

telocvičňa (cca 2x158 m2)

10.9.2014-9.12.2014

165,00 €

Silvia Bielková

telocvičňa (cca 2x158 m2)

22.9.2014-21.12.2014

165,00 €

Juraj Volkovics

telocvičňa (cca 2x158 m2)

17.10.2014-16.1.2015

180,00 €

Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava
Škola má do správy zverenú budovu súpisné číslo 883 situovanú na pozemku parcelné
číslo 9747/2 evidované na LV č. 1390 pre katastrálne územie BA – Nivy vo vlastníckom podiele
1/1. Nehnuteľný majetok nie je poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
573.764,32 €
pozemkov
52.233,95 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

DAVE

nebytové priestory - 38,10 m2

15.6.2006 - neurčito

1 771,00 €

FEKI

učebňa č. 117 - 59,40 m2

1.1.2010 - neurčito

2,10 €/hod

FEKI

nebytové priestory - 38,10 m2

1.1.2010 - neurčito

3 543,60 €

Čarovné ostrohy

telocvičňa - 198 m2

1.7.2010 - neurčito

5,30 €/hod

Čahojová Jana

1/4 telocvične - 49,5 m2

13.7.2005 - neurčito

1,66 €/hod

OneCom

1/4 šk. knižnice - 9 m2

1.4.2014 - neurčito

1 080,- €

Sl. asociácia kung-fu

telocvičňa - 198 m2

3.9.2007 - neurčito

6,64 €/hod

Magyaricsová Hana

školský bufet - 38,10 m2

1.9.2009 - neurčito

573,02 €

Maríková Anna

výdajňa stravy + jedáleň 198 m2

1.4.2013 - neurčito

500,00 €

SIRIUS

telocvičňa - 198 m2

1.11.2013 - neurčito

6,30 €/hod

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava
V správe školy sa nachádzajú nehnuteľnosti evidované na LV č. 308 pre katastrálne
územie BA – Nivy a to :
- budova školy – súpisné číslo 1354 situovaná na pozemku parcelné číslo 15303/1
- budova telocvične – súpisné číslo 1354 situovaná na pozemku parcelné číslo 15303/19
- pozemok parcelné číslo 15303/4 – dvor školy.
Budovy má organizácia poistené, výška poistného je 282,- eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
104.217,75 €
pozemkov
61.500,04 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
doba nájmu
od - do

ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

SUŠ SV
Coca - cola HBC s.r.o.

rohože
plocha pod nápojový automat, 0,4 m2

celý rok 2014
celý rok 2014

131,18 €
199,16 €

Dalmayr Koffe

plocha pod nápojový automat, 0,6 m2

celý rok 2014

79,68 €

OZ ZSŠ

telocvičňa

celý rok 2014

1 327,76 €

SUŠ SV

prenájom nebyt. priestoru, ateliery

celý rok 2014

8 564,30 €

SUŠ SV

tel. prístroj + tel. linka

celý rok 2014

239,95 €

BM system

nebytový priestor - učebňa

celý rok 2014

331,94 €

Eva Tomášková

byt

celý rok 2014

820,36 €

Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava
V správe školy sú budovy a pozemky evidované na
LV č. 5507 pre katastrálne územie BA – Ružinov a to :
- budova súpisné číslo 94 (šk.pavilón „D“) situovaná na pozemku parcelné číslo 15643/4
a 15643/13;
- budova súpisné číslo 95 (šk.pavilón „E“) situovaná na pozemku parcelné číslo 15643/2
a 15643/14;
- budova súpisné číslo 96 (šk.pavilón „C“) situovaná na pozemku parcelné číslo 15646/3;
- budova súpisné číslo 97 (šk.pavilón „B“) situovaná na pozemku parcelné číslo 15646/2;
- budova súpisné číslo 98 (šk.pavilón „A“) situovaná na pozemku parcelné číslo 15646/1.
- pozemky tvoriace areál školy na Tokajícke ul. 24;
LV č. 2863 pre katastrálne územie BA - Trnávka
- areál na Pavlovičovej 3 – škola súpisné číslo 3325 s pozemkami parcelné číslo 14959/1,
14959/5 a 14959/9. Súčasťou areálu je budova dielní bez súpisného čísla;
- dielne na Galvaniho 2/ A – dielne súpisné číslo 3972 situované na pozemku parcelné
číslo 17007/27 a 17007/28 a pozemok parcelné číslo 17007/29. Na Okresnom súde
Bratislava II. podaná žaloba vo veci určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Od
podania žaloby v roku 2012 nebolo vytýčené ani jedno pojednávanie.
Nehnuteľný majetok nie je poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
931.376,47 €
pozemkov
2.966.732,91 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

Zoltán Tóth

Plocha pod kávomat 2 m2

1.9.2007-neurčitá

99,92 €

STOMAMED

Zubná ambulancia 35 m2

1.11.2007-neurčitá

2 067,49 €

Jozef Šajmír

Výroba nábytku 130 m2

1.7.2013-neurčitá

3 187,20 €

Roman Janda

Drevárska výroba 150 m2

1.7.2013-neurčitá

5 976,00 €

VeV, s.r.o.

Výroba obalov 126 m2

1.7.2013-30.9.2014

4 536,00 €

budova súpisné číslo 98 – školský pavilón „A“

budova súpisné číslo 97 – školský pavilón „B“

budova súpisné číslo 96 – školský pavilón „C“

budova súpisné číslo 95 – školský pavilón „D“

budova súpisné číslo 94 – školský pavilón „E“

budova školy na Pavlovičovej ul. 3

ihrisko na Pavlovičovej ul. 3

budovy dielní na Galvaniho 2/A

Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava
Škola vykonáva správu budovy súpisné číslo 1531 situovanú na pozemku parcelné číslo
13132/2 evidovanej na LV č. 4196 pre katastrálne územie BA – Nové Mesto. Vlastnícky podiel
BSK je 1/1. Nehnuteľný majetok nie je poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
664.479,39 €
pozemkov
1.268.007,70 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

Mgr.Igor Uher

prenájom telocvične /264 m2

01.01.2013-neurčitá

151,06 €

Atletický klub STV Ba

prenájom telocvične /264 m2

15.01.2014-15.04.2014

606,00 €

GERnetic SK, s.r.o.

prenájom nebyt,priestoru

9.4.2014-11.4.2014

405,00 €

GERnetic SK, s.r.o.

prenájom nebyt,priestoru

9.10.2014

135,00 €

GERnetic SK, s.r.o.

prenájom nebyt,priestoru

13.11.2014-14.11.2014

270,00 €

Atletický klub STV Ba

prenájom telocvične /264 m2

1.10.2014-18.12.2014

708,00 €

Pro Cosmetics s.r.o.

prenájom nebyt,priestoru

01.01.2013-neurčitá

5,70 €

Ján Škoda

prenájom nebyt,priestoru

01.01.2013-neurčitá

635,45 €

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
Škola má v správe nehnuteľnosti evidované na LV č. 3103 pre katastrálne územie BA –
Vajnory a to :
- budovy školy a telocvične (súpisné číslo 9960) situovaná na pozemku parcelné číslo
2167/3,. 2167/17, 2167/18 a 2167/21;
- budovy praktického vyučovania (súpisné číslo 10301) situovaná na po zemku parcelné
číslo 2167/1, 2167/13 a 2167/14;
- budovy administratívnej (súpisné číslo 10302) situovaná na pozemku parcelné číslo
2167/2;
- budovy skladov (súpisné číslo 10343, 10344 a 10345) situované na pozemkoch
parcelné číslo 2167/9, 2167/19 a 2167/11;
- pozemky tvoriace dvor školy : parcelné číslo 2167/4, 2167/12, 2167/15, 2167/16,
2167/19 a 2167/20.
Na Okresnom súde Bratislava III (č.k. 18C 104/2004) je vedený súdny spor medzi BSK
a Natašou Káčerovou a Milan Jančíkom o neplatnosť právneho úkonu a určenie vlastníckeho
práva k pozemkom.
Nehnuteľný majetok je poistený (spolu so zariadením a vybavením školy), výška
poistného je 1 462,- eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
1.745.359,67 €
pozemkov
5.292.800,00 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

doba nájmu od - do

Anton Jendek A+Z

kancelárske priestory 18m2

1.3.2006 - neurčitá

572,40 €

Ivan Stamov Zhelyazkov

skladové priestory 28 m2

1.3.2006 - neurčitá

463,68 €

BOMETAL, s.r.o.
Viliam Širgely - SAND
GLASS

výrobné priestory 48 m2

1.4.2006 - neurčitá

1 324,32 €

skladové priestory 41 m2

1.11.2006 - neurčitá

702,96 €

American Way, s.r.o.

kancelárske priestory 14 m2

1.8.2006 - neurčitá

460,32 €

American Way, s.r.o.

skladové priestory 17 m2

1.1.2009 - neurčitá

279,48 €

Dom Techniky - PVSL, s.r.o. výrobné priestory 152 m2

1.12.2006 - neurčitá

Viera Čongová

skladové priestory 28 m2

1.7.2007 - neurčitá

4 193,88 €
695,52 €

GLAMON, s.r.o.

skladové priestory 28 m2

1.3.2008 - neurčitá

463,68 €

HASTAV Žilina, s.r.o.

kancelárske priestory 166 m2

1.11.2008 - neurčitá

5 181,48 €

HASTAV Žilina, s.r.o.

skladové priestory 140 m2

1.11.2008 - neurčitá

3 862,32 €

Ing.Eduard Krajčír - EKRA

výrobné priestory 115 m2

1.9.2009 - neurčitá

3 173,64 €

Ing.Eduard Krajčír - EKRA

kancelárske priestory 37 m2

1.9.2009 - neurčitá

1 171,20 €

Alojz Somsedík - SKWAY

kancelárske priestory 55 m2

1.9.2009 - neurčitá

1 698,24 €

SNOTY, s.r.o.

skladové priestory 770 m2

1.10.2009 - neurčitá

15 523,20 €

ALUNORM, spol. s. r.o.

skladové priestory 68 m2

1.9.2007 - neurčitá

1 109,76 €

ALUNORM, spol. s. r.o.

skladové priestory 208 m2

1.6.2010 - neurčitá

3 244,80 €

EXPROFIL, v.o.s.

skladové priestory 40 m2

1.6.2010 - neurčitá

624,00 €

Ing. Emil Valúch

výrobné priestory 340 m2

1.6.2010 - neurčitá

8 690,40 €

Ing. Mirko Ivanka

skladové priestory 70 m2

1.6.2010 - neurčitá

1 159,20 €

ALUTEC, spol. s r.o.

skladové priestory 28 m2

1.8.2010 - neurčitá

477,12 €

HITECO, s.r.o.

skladové priestory 30 m2

1.7.2010 - neurčitá

468,00 €

Kiril Kostov - M-CAR

skladové priestory 46 m2

1.10.2007 - neurčitá

759,00 €

Telefonica Slovakia, s.r.o.

časť strechy pre umiestnenie
antén 8m2

22.6.2007 - neurčitá

2 234,40 €

Kiril Kostov - M-CAR

skladové priestory 52 m2

1.8.2010 - neurčitá

811,20 €

Kiril Kostov - M-CAR

výrobné priestory 50 m2

1.8.2010 - neurčitá

1 379,40 €

Ľuboš Pivarč

výrobné priestory 85 m2

1.8.2010 - neurčitá

2 345,04 €

Ladislav Červený - ČEDOPS vonkajšia plocha 700 m2

1.8.2010 - neurčitá

2 898,00 €

Jozef Sucháň

kancelárske priestory 36 m2

1.11.2010 - neurčitá

993,12 €

OLES, s.r.o.

skladové priestory 144 m2

1.12.2010 - neurčitá

2 246,40 €

Ivan Stamov Zhelyazkov

skladové priestory 17 m2

1.10.2012 - neurčitá

281,59 €

H-Instal s.r.o.

kancelárske priestory 37 m2

1.12.2012 - neurčitá

1 171,20 €

H-Instal s.r.o.

kancelárske priestory 37 m2

1.12.2012 - neurčitá

1 171,20 €

H-Instal s.r.o.

výrobné priestory 330 m2

1.12.2012 - neurčitá

8 434,80 €

ESWELD, spol. s r.o.

kancelárske priestory 148 m2

1.12.2012 - neurčitá

4 688,64 €

EMIRE, s.r.o.

kancelárske priestory 37 m2

1.12.2012 - neurčitá

1 171,20 €

Slovak Telekom, a.s.

kancelárske priestory 18 m2
časť strechy pre umiestnenie
antén

1.3.2013 - neurčitá

930,96 €

1.3.2013 - neurčitá

431,52 €

kancelárske priestory 37 m2

1.6.2013 - neurčitá

1 171,68 €

INGSTAV-BA, s.r.o.

skladové priestory 17 m2

1.6.2013 - neurčitá

295,80 €

INGSTAV-BA, s.r.o.

kancelárske priestory 18 m2

1.6.2013 - neurčitá

570,24 €

INGSTAV-BA, s.r.o.

kancelárske priestory 23 m2

1.11.2013 - neurčitá

728,64 €

INGSTAV-BA, s.r.o.

kancelárske priestory 37 m2

1.11.2013 - neurčitá

1 172,16 €

SNOTY, s.r.o.

skladové priestory 30 m2

1.3.2014 - neurčitá

522,00 €

Marián Oles

skladové priestory 28 m2

1.4.2014 - neurčitá

487,20 €

KAJF, s.r.o.

kancelárske priestory 108 m2

1.7.2014 - neurčitá

2 975,64 €

KAJF, s.r.o.

vonkajšia priestory 26 m2

1.7.2014 - neurčitá

107,64 €

F-GASTRO, s.r.o.

bufet 23 m2

1.10.2014 - neurčitá

394,68 €

EPQ, s.r.o.

kancelárske priestory 18 m2

1.6.2014 - neurčitá

570,24 €

MERKO SK, s.r.o.
Terézi Furgaľáková TERI
TIMO

kancelárske priestory 14 m2

1.11.2014 - neurčitá

443,52 €

kancelárske priestory 37 m2

1.4.2014 - neurčitá

1 171,20 €

ESWELD, spol. s r.o.

výrobné priestory 200 m2

1.1.2014 - neurčitá

5 517,60 €

Slovak Telekom, a.s.
Viliam Širgely - SAND
GLASS

budova školy a telocvične (súpisné číslo 9960)

budova praktického vyučovanie (súpisné číslo 10301)

budova administratívna (súpisné číslo 10302)

budova skladu (súpisné číslo 10343)

budova skladu (súpisné číslo 10344)

budova skladu (súpisné číslo 10345)

Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava
Škola má zverenú do správy budovu súpisné číslo 2444 situovanú na pozemku parcelné
číslo 17557/28. Budova je evidovaná na LV č. 1196 pre katastrálne územie BA – Rača. Vo
vlastníctve BSK je iba budova, pozemky sú nevysporiadané.
Budova nie je poistená.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
1.151.599,59 €
pozemkov
0,00 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
predmet nájmu+výmera v m2

Ing. Viktor Trvalík, IVT
MaR

kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 331, plocha 20,09 m2

od 01.01.2008 na
neurčito

1 230,48 €

ENVOTECH s.r.o.

kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 237, plocha 20,29 m2

od 01.07.2006 na
neurčito

1 491,24 €

Lesay Rastislav, Ing.
Arch, s.r.o.

kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 232, plocha 20,29 m2

od 01.05.2013 na
neurčito

1 491,24 €

ADM design, s.r.o.

kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 238, plocha 20,29 m2

od 16.03.2009 na
neurčito

1 491,24 €

kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 330, plocha 19,30 m2
kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 340, 341, 342, plocha
59,64 m2
kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 339, plocha 19,80 m2

od 01.01.2009 na
neurčito

1 418,52 €

od 01.04.2008 na
neurčito

43 483,48
€

od 01.01.2009 na
neurčito

1 455,24 €

Vzduchotechnika VZT CLIMAC, s.r.o

kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 336, plocha 20,79 m2

od 01.01.2010 na
neurčito

1 528,08 €

Ing. Pavol Leško

kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 241, plocha 19,80 m2

od 01.01.2010 na
neurčito

2 892,94 €

O.P. Expert, s.r.o.

kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 236, plocha 20,79 m2

od 15.06.2007 na
neurčito

1 528,08 €

INEX PROJEKT, s.r.o.

kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 230, plocha 19,30 m2

od 15.03.2013 na
neurčito

1 419,72 €

kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 228, plocha 20,35 m2
kancelária - nebytový priestor,
TERMOREG spol. s r.o. miestnosť číslo 327, 328, 329, 332,
plocha 100,74 m2
kancelária - nebytový priestor,
Róbert Letko - MDV
miestnosť číslo 338, plocha 20,29 m2

od 01.11.2010 na
neurčito

1 495,68 €

od 01.01.2011 na
neurčito

7 404,36 €

od 01.01.2011 na
neurčito

1 491,24 €

Ing. Marián Bacmaňák

kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 334, plocha 20,33 m2

od 01.01.2011 na
neurčito

1 245,24 €

MENERGA, spol.s.r.o.

kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 229, plocha 19,80 m2

od 01.01.2010 na
neurčito

1 455,24 €

Ing. Anna Šútovcová

kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 220, plocha 19,80 m2

od 01.04.2013 na
neurčito

1 217,76 €

Ing. Ján Holub
THERMO - ECO ENGINEERING spol. s
r.o.
FIX, spol. s r.o.

Jaroslav Čierny, s.r.o.

doba nájmu od - do

ročná
výška
nájmu v €

nájomca

Albertina Packaging,
s.r.o.
JUDr. Zuzana
Zelinková

kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 213, 214, 216, 217,
218, plocha 103,62 m2
nebytový priestor na účely
prevádzkovania bufetu, plocha 18 m2

od 01.01.2010 na
neurčito

7 616,04 €

od 6.11.2014 na neurčito

1 620,00 €

mari plus, s.r.o.

kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 333, plocha 20,29 m2

od 18.4.2014 na neurčito

1 533,92 €

Ing. Marikovič

kancelária - nebytový priestor,
miestnosť číslo 234, plocha 20,70 m2

od 01.04.2006 na
neurčito

1 521,48 €

komplex budov (súpisné číslo 2444)

budova internátu – Hlinícka 1

budova školskej jedálne a kuchyne

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
V správe školy sa nachádzajú nehnuteľnosti evidované na LV č. 4196 pre katastrálne
územie BA – Nové Mesto a to :
- budovy školy a prevádzkovej budovy súpisné číslo 1621 a 1622 situované na
pozemkoch parcelné číslo 11914 a 11915/1;
- budovu školskej jedálne súpisné číslo 11859 situovanú na pozemku parcelné číslo
11915/2;
- pozemky tvoriace dvor školy a to parcelné číslo 11962/19 a 11962/24.
Nehnuteľný majetok má škola poistený, výška poistného je 1 288,- eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
925.536,79 €
pozemkov
351.764,00 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

predmet nájmu+výmera v m2

doba nájmu od do

ročná výška
nájmu v €

Voľby-1.poschodie 275m2

14.6.2014
29.11.2014

104,00 €

Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, Bratislava
Areál školy tvorí budova súpisné číslo 7508 situovaná na pozemkoch parcelné číslo
4966/22 a 4967/4, ktorá je zložená z :
- dielní;
- školy;
- telocvične;
- internátu;
- školskej jedálne a kuchyne;
- laboratórií.
Pozemky parcelné číslo 4966/4, 4966/6, 4966/2 a 4966/24 tvoria dvor školy. Nehnuteľnosti sú
evidované na LV č. 3223 a 2258 pre katastrálne územie BA – Rača vo vlastníckom podiele 1/1.
Nehnuteľný majetok nie je poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
2.602.487,42 €
pozemkov
1.959.365,66 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca
Ing. Peter Tomko Nábytkové stolárstvo
TOMKO
TAB, s.r.o.
TAB, s.r.o.(dodatok-zmena
od 1.6.2014)

predmet nájmu+výmera v
m2

doba nájmu od - do

výrobný, skladový,
kancelársky priestor, 368,56 od 1.7.2010 doba neurčitá
m2
výrobný, skladový,
kancelársky priestor, 73,90 od 1.1.2006 doba neurčitá
m2
výrobný, kancelársky
priestor, 30,50 m2

ročná výška
nájmu v € bez
DPH
15 976,10 €
3 153,26 €

od 1.1.2006 doba neurčitá

1 352,64 €

od 1.6.2007 doba neurčitá

4 871,07 €

od 1.3.2009 doba neurčitá

705,33 €

od 5.6.2012 doba neurčitá

1 409,87 €

od 1.9.2011 doba neurčitá

2 087,00 €

Alica Dórová - ALDO

skladový priestor, 162,37
m2
skladový priestor, 17 m2
kancelársky priestor, 41,08
m2
výrobný priestor, 41,74 m2

Alica Dórová - ALDO

výrobný priestor, 9,41 m2

od 1.5.2014 doba neurčitá

188,16 €

Vydavateľský dom ELITA,
s.r.o.

skladový, kancelársky
priestor, 343,60 m2

od 1.9.2012 doba neurčitá

8 782,00 €

GRAFITEC GROUP
SLOVAKIA, s.r.o.

skladový priestor, 153 m2

od 1.3.2012 doba neurčitá

9 547,20 €

GRAFITEC GROUP
SLOVAKIA, s.r.o.

výrobný priestor, 21,40 m2

od 1.4.2013 doba neurčitá

920,20 €

GRAFITEC GROUP
SLOVAKIA, s.r.o.

kancelársky priestor,
108,75 m2

od 1.3.2012 doba neurčitá

9 385,13 €

od 1.1.2007 doba neurčitá

7 860,54 €

od 1.7.2009 doba neurčitá

1 320,22 €

od 1.4.2011 doba neurčitá

1 104,92 €

od 1.9.2012 doba neurčitá

1 722,50 €

Dubra Graf, s.r.o.
printech s.r.o.
printech s.r.o.

MCR, s.r.o.
Peter Turček
Stanislava Štalmachová
Zväz polygrafie na
Slovensku

kancelársky priestor, 96,65
m2
masérske služby, 22 m2
kancelársky priestor, 16,80
m2
kancelársky priestor, 26,50
m2

prenájom veľkej telocvične,
524 m2
prenájom malej telocvične,
Dokan - občianske združenie
218 m2
KONSTRUKT PLUS s.r.o.

od 1.1.2011 doba neurčitá
od 1.1.2011 doba neurčitá

15,- €/h, 1,5
h/týždeň
8,80 €/h, 3
h/týždeň

Leon Taekwondo Academy - prenájom malej telocvične,
OZ
218 m2

od 1.1.20012 doba neurčitá

8,80 €/h, 3
h/týždeň

Športový klub Mládež v
pohybe - OZ

od 1.11.2011 doba neurčitá

15,- €/h, 1,5
h/týždeň

prenájom veľkej telocvične,
524 m2

Vrigley Slovakia s.r.o.

prenájom veľkej telocvične,
524 m2
prenájom malej telocvične,
218 m2
automat na cukrovinky

DAVITAL, s.r.o.

automat na teplé nápoje

Klub priateľov Kengura - OZ

budova školy

od 1.10.2011 doba neurčitá
od 1.10.2011 doba neurčitá

15,- €/h a 8,80
€/h,
5,5 h/týždeň

od 1.2.2014

200,04

od 1.6.2014

180,00

budova internátu

budova telocvične

budova školskej jedálne a kuchyne

budova dielní

budova laboratórií

športový areál

Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
V správe školy sa nachádza budova súpisné číslo 1532 situovaná na pozemkoch
parcelné číslo 13081/2, 13081/3, 13081/4 a 13081/9, dvor školy je tvorený pozemkom parcelné
číslo 13081/1. Nehnuteľnosti sú evidované na LV č. 4196 pre katastrálne územie BA- Nové
Mesto vo vlastníckom podiele BSK 1/1. Nehnuteľnosti nie sú poistené.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
970.890,36 €
pozemkov
780.691,10 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
predmet nájmu+výmera v m2

Anna Maríková - Jedáleň
Olšovská

Školská jedáleň-564 m2

01.07.2010-neurčito

7 387,20 €

J.P. Plus s. r. o.

Školský bufet-15 m2

01.07.2007-neurčito

103,20 €

PORS-WEST s.r.o.

Automat na kávu-1 m2

01.01.2009-neurčito

36,24 €

Coca-Cola HBC SR s.r.o.

Automat na nápoje - 1 m2

21.10.2014 - neurčito

40,00 €

budova školy – súpisné číslo 1532

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

nájomca

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava
V správe školy sa nachádzajú nehnuteľnosti evidované na LV č. 2258 pre katastrálne
územie BA – Rača vo vlastníckom podiele BSK 1/1 a to :
- budova školy (súpisné číslo 7700) situovaná pozemku parcelné číslo 3282/31, 3282/32
a 3282/33;
- budova internátu (súpisné číslo 7700) situovaná pozemku parcelné číslo 3282/30;
- budova – stravovacia časť (súpisné číslo 7700) situovaná pozemku parcelné číslo
3282/34;
- budova kotolne (súpisné číslo 9362) situovaná pozemku parcelné číslo 3282/35;
- pozemky parcelné číslo 33282/23, 3282/44 a 3282/141 tvoriace dvor školy.
Nehnuteľný majetok je poistený, výška poistného je 2 599,- eur.
Na Okresnom súde Bratislava III. (č.k. 6C/35/2000) je vedený súdny spor medzi BSK
a Matildou Lednárovou o určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
5.637.216,77 €
pozemkov
107.101,54 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v
m2

TANDS - MUDr. Teplanský
Samuel

nebytové priestory zubnej
ambulancie-38,26m2

na dobu neurčitú

2 362,92 €

Slovenská informačná
služba

dočasné užívanie
nehnuteľnosti - 244 m2

od 1.1.2005

6 913,84 €

Delikomat Slovensko s.r.o.

priestor na automat

od 1.1.2005

327,80 €

Športový klub VIVUS

telocvičňa - 608 m2

január-5.4.2014 a
september-december 2014

x

Bratislavský futbalový zväz

telocvičňa - 608 m2

január-9.2.2014 a
september-december 2014

x

Ultimate

telocvičňa - 608 m2

január-30.3.2014,
september-december 2014

x

Boris Jendek

telocvičňa - 608 m2

september-december 2014

x

Hádzanársky klub Vajnory

telocvičňa - 608 m2

september-december 2014

x

Klub pozemného hokeja

telocvičňa - 608 m2

september-december 2014

x

Jakub Nemec

telocvičňa - 608 m2

september-december 2014

x

Peter Mišanik

telocvičňa - 608 m2

september-december 2014

x

doba nájmu od - do

spolu suma za prenájom telocvične v roku 2014 (sumu spolu tvorí nájom + energie)
RENBEA, Ing. Marta
Uhrínova
Coca-cola HBC, SR, s.r.o.
Štátny pedagogický ústav

priestor na automat
učebňa 024

8 145,00 €

zml. Od 1. 10. 2007

2 040,00 €

zml. z 1. 2. 1996

321,00 €

zml. na 17.10.2014

120,00 €

budova školy (súpisné číslo 7700)

budova internátu (súpisné číslo 7700)

kuchynský blok školy

kotolňa (súpisné číslo 9362)

budova telocvične + bazén

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava
Škola má zverenú do správy budovu súpisné číslo 2510 situovaná na pozemku parcelné
číslo 17358/3 evidované na LV č. 1196 pre katastrálne územie BA – Rača vo vlastníckom
podiele 1/1. Nehnuteľný majetok nie je poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
514.643,79 €
pozemkov
426.822,35 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet nájmu+výmera v
m2

Peter Černák, Bratislava

šk.bufet, sklad - 20 m2

od l.2.2009 -neurčito

Ing.L.Strašil - NUBIUM, Ba

reklam. Tabule - 5,1 m2

od 1.11.2008-neurčito

663,88 €

euroAWK, Ba

reklam. Tabule - 5,1 m2

od 1.9.2008 - neurčito

531,10 €

Mgr. P. Guldan - STORM, Ba

učebňa ANJ - 36 m2

od 28.9.2009-neurčito

500,- €

budova školy

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €
240,- €

budova školy – dvor

budova školy - telocvičňa

Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava
V správe sa nachádza budova súpisné číslo 1168 situovaná na pozemkoch parcelné
číslo 2748/1, 2748/2, 2748/3, 2748/4 a 2748/5 evidovaná na LV č. 3794 pre katastrálne územie
BA – Dúbravka.
Vo vlastníctve BSK je iba budova, časť pozemkov je nevysporiadaná a časť pozemkov
patrí Hlavnému mestu SR Bratislava.
Nehnuteľnosti sú poistené, výška poistného je 341,- eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
855.949,14 €
pozemkov
0,00 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

doba nájmu od - do

Viera Mikešová, školníčka

služobný byt - 96,18 m2

25.1.2013skončenia PP

Igor Goruša
I.E.G.stravovacie služby

bufet - 10m2

1.9.2010-neurčitá

129,29 €

Igor Goruša
I.E.G.stravovacie služby

výdaj stravy - 12m2

1.9.2010-neurčitá

206,28 €

1.9.2010-neurčitá

14 885,84 €

1.11.2010-neurčitá

1 495,20 €

Súkromná SOŠ veterinárna
MUDr.Raček

učebne,kab.,zbor., Tv,WC 644m2
stomatologická ambulancia –
42,72 m2

91,99 €

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 42, Bratislava
Škola má zverený do správy nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 3794 pre
katastrálne územie BA – Dúbravka a to :
- budova školy - súpisné číslo 1935 situovaná na pozemkoch parcelné číslo 1091
a 1092/3;
- pozemky parcelné číslo 1092/1,1093 tvoriace areál školy.
Nehnuteľnosti sú vo vlastníckom podiele BSK 1/1.
Majetok nie je poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
806.565,62 €
pozemkov
1.613.523,21 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

doba nájmu od - do

euroAWK

pozemok pod 2 ks reklamných
2
zariadení - 10,2 m

1.11.2007 - neurčitá

1 031,67 €

Tomáš Mészároš-PINO

školská kuchyňa 207,73 m

1.7.2007 - neurčitá

2 407,40 €

NUBIUM s.r.o.

pozemok pod 2 ks reklamných
2
zariadení 24,48 m

1.7.2008 - neurčitá

1 009,76 €

Tenisová akadémia
Henriety Nagyovej

tenisové kurty - 2.444 m

1.2.2011 - neurčitá

1 256,00 €

Andypet s.r.o.

veľká telocvičňa - 268,88 m

10.1.2012 - neurčitá

910,00 €

WRIGLEY Slovakia s.r.o.

predajný automat - 1m

2

1.4.2012 - neurčitá

120,00 €

Coca-Cola Slovenská
republika, s.r.o.

predajný automat - 1m

2

1.1.2013 - neurčitá

125,00 €

20.3.2002 - neurčitá

126,00 €

4.11.2013 - neurčitá

324,00 €

2

2
2

Dallmayr Vending $ Office
2
predajný automat - 1m
k.s.
Spoločenstvo kresťanov
Christiana.

veľká telocvičňa - 268,88 m

2

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
V správe školy sa nachádzajú nehnuteľnosti evidované na LV č. 1712 :
- budova školy – súpisné číslo 3254 situovaná na pozemku parcelné číslo 2530/23
a 2530/24
- budova (trafostanica) súpisné číslo 5853 situovaná na pozemku parcelné číslo 2530/25.
Vo vlastníctve BSK sa nachádzajú iba stavby, pozemky sú vo vlastníctve SR – Správy
účelových zariadení Slovenskej akadémie vied.
Nehnuteľnosti nie sú poistené.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
762.049,48 €
pozemkov
0,00 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet nájmu

Telefonica O2 Slovakia s.r.o.

nájom strechy

doba nájmu

ročná výška
nájmu v €

1.7.2007-neurčito

3 950,00 €

Slovenský register placentárných
kancelárske priestory
krvotvorných buniek o.z.

1.1.2009-neurčito

8 811,65 €

DelikomatSlovensko s.r.o.

1.1.2014-31.12.2015

plocha na kavomat

budova školy – súpisné číslo 3254

120,00 €

Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava
V správe školy sa nachádzajú 3 areály :
- nehnuteľnosti v Devínskej Novej Vsi evidované na LV č. 2039
o budova školy, telocvične, dielní a sociálneho prístavku – súpisné číslo 6179
situované na pozemkoch parcelné číslo 2778/216, 2778/217, 2778/218
a 2778/219;
o pozemky tvoriace dvor školy a to parcelné číslo 2778/220, 2778/225, 2778/226,
2778/419, 2778/476
- nehnuteľnosti v Dúbravke evidované na LV č. 3794
o budova školského internátu (+ energoblok) na Saratovskej ul. 26/B súpisné číslo
2141 situovaná na pozemkoch parcelné číslo 3425/2 a 3424;
o pozemky tvoriace dvor internátu a to parcelné číslo 3426/2, 3427, 3428/2
a 3428/3;
- nehnuteľnosti v Záhorskej Bystrici evidované na LV č. 4526 (bývalé SOU energetické)
o budova školy, internátu, dielní, kotolne, plavárne – súpisné číslo 7814;
o garáže (12 ks) súpisné číslo 4014-4025;
o pozemky tvoriace areál školy (popis na LV).
Areál v Záhorskej Bystrici bol uznesením Zastupiteľstva BSK č. 34/2010 zo dňa
11.6.2010 vyhlásený za prebytočný majetok a určený na predaj.
Všetky nehnuteľnosti sú vo vlastníckom podiele BSK 1/1.
SOŠ má poistené nehnuteľnosti v Devínskej Novej Vsi a internát na Saratovskej ul.
26/B, poistné je vo výške 1 561,- eur (spolu s hnuteľným majetkom).
Na Okresnom súde Bratislava IV. (č.k. 16C 161/2008) je vedený súdny spor medzi BSK
a Helenou Liďákovou a spol. o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v Devínskej Novej
Vsi.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
6.614.659,31 €
pozemkov
6.138.995,18 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet nájmu + výmera v m2

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

Devínska Nová Ves + Záhorská Bystrica

VW Slovakia

nebyt.priestor-učebňu, kanceláriu 102m2
nebyt.priestor-učebne, kabinety 283m2+122m2 spol.priestory

Mgr. Hosťovecká Adriana

2 garáže -32m2

1.11.2009-neurčito

Škrovan Vladimír

prenájom pozemku-1 727m2

1.2.2014-neurčito

Miroslav Ambra

Garáž v Z.B. - 16,35m2

13.8.2012-neurčito

Telefónica 02 Slovakia
s.r.o.

Priestor na streche-káblové
prepojenia

10.11.2009-neurčito

2 656,00 €

SERVIS S CAR

nebyt.priestor- dielňa 325,77m2

1.12.2010-neurčito

5 962,00 €

Dallmayr, BA

priestor na umiestnenie kávomatu

13.10.-2009-neurčito

WRIGLEY Slovakia
Tatra Banka,BA

priestor na umiestnenie sladkomat
časť pozemku - 337m2

15.2.2012-neurčito
15.4.2009-neurčito

ADECCO spol.s r.o.

1.5.2011-neurčito

7 960,00 €

1.11.2013-neurčito

18 032,52 €
572,26 €
1 727,00 €
288,00 €

200,00 €
300,00 €
3 370,00 €

Tomáš Mészároš-PINO

bufet, 203m2

1.1.2008-neurčito

2 030,00 €

RadioLAN s.r.o.

časť strechy-2 m2

6.6.2012-neurčito

600,00 €

Ultramed-J.Varga

telocvičňa -540m2

1.2.2014-neurčito

8,06/hod.

ŠK Hargašová BA

telocvičňa- 540m2

1.9.2011-neurčito

8,06/hod.

Fronc Tomáš

telocvičňa - 540 m2

1.11.2010-neurčito

8,06/hod.

Kupec Zdenko-Borsuk

telocvičňa - 540m2

1.11.2009-neurčito

8,06/hod.

Tempest-p.Kriško

teločvičňa - 540 m2

1.1.2014 -neurčito

8,06/hod.

Ing.Bauer Peter

telocvičňa - 540m2

1.10.2006-neurčito

8,06/hod.

Albert Vladimír

telocvičňa - 540 m2

1.11.2009-neurčito

8,06/hod.

Hanúsek Peter

telocvičňa - 540m2

1.11.2006-neurčito

8,06/hod.

Ing.Antonín Ľubomír

telocvičňa - 540 m2

1.10.2006-neurčito

8,06/hod.

VW Slovakia

telocvičňa - 540 m2

1.1.2010-neurčito

8,06/hod.

Mgr. Szalay Anton

telocvičňa - 540m2

1.11.2009-neurčito

8,06/hod.

Vrábel Milan - Pótzy

telocvičňa - 540 m2

1.11.2006-neurčito

8,06/hod.

Brutenič Dušan

telocvičňa - 540 m2

1.10.2006-neurčito

8,06/hod.

1.2.2012-neurčito

6,94/hod.

Kutniková - Argo
telocvičňa - 540 m2
školský internát Saratovská 26/B
CareMed

miestnosť č.19,20,21-zdr.stredisko

neurčito

5 500,08 €

IRPEX s.r.o.
AROMATHERAPPY
s.r.o.
AKUSON s.r.o.

kancelária č. 321

neurčito

2 648,64 €

kancelária č. 313, 314

neurčito

5 297,40 €

kancelária č. 317

neurčito

2 650,20 €

AKUSON s.r.o.

kancelárie č. 325, 326

neurčito

5 298,72 €

SonSat s.r.o.

kancelária č. 327

neurčito

2 649,24 €

KvatroComp s.r.o.

kancelária+sklad (č. 301, 324)

neurčito

2 855,64 €

GISS s.r.o.

kancelárie č. 307, 308, 310

neurčito

7 946,04 €

BEG Slovakia s.r.o.

kancelária č. 316

neurčito

2 648,64 €

NUBIUM, s.r.o.
reklamné panely-pozemok
Alois
Dellmayr
nápojový automat-vestibul
Automaten-S
Son Sat s.r.o.
sklad v suteréne kuchyne

neurčito

400,00 €

neurčito

100,00 €

neurčito

872,76 €

Son Sat s.r.o.

sklad-vestibul

neurčito

780,00 €

AKUSON s.r.o.

sklad suchých potravín v suteréne
kuchyne

neurčito

1 636,56 €

WRIGley Slovakia s.r.o.

automat na sladkosti-vestibul

neurčito

360,00 €

Outdoor Media s.r.o.

reklamný panel-pozemok

neurčito

500,00 €

areál v Devínskej Novej Vsi

školský internát v Dúbravke

areál v Záhorskej Bystrici – budova školy

areál v Záhorskej Bystrici – budova internátu

areál v Záhorskej Bystrici – budova telocvične

areál v Záhorskej Bystrici – budova dielní

areál v Záhorskej Bystrici – budova kotolne

areál v Záhorskej Bystrici – garáže pre osobné motorové vozidlá

areál v Záhorskej Bystrici – garáže pre nákladné motorové vozidlá

Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava
Škola má zverený nehnuteľný majetok a to :
- na LV č. 2140 pre katastrálne územie BA – Petržalka
o budova školy a internátu (Vranovská 4) súpisné číslo 2708 situovaná na
pozemku parcelné číslo 5574/1;
o budova dielní (Vranovská 4) súpisné číslo 2708 situovaná na pozemku parcelné
číslo 5573;
o budova dielní (Údernícka ul.) súpisné číslo 546 situovaná na pozemku parcelné
číslo 3716/3.
- na LV č. 2192 pre katastrálne územie BA – Petržalka
o budova školy (Vranovská 2) súpisné číslo 2707 situovaná na pozemku parcelné
číslo 5909/1;
o budova kotolne (Vranovská 2) súpisné číslo 2707 situovaná na pozemku
parcelné číslo 590/3;
o budova telocvične (Vranovská 2) súpisné číslo 2707 situovaná na pozemku
parcelné číslo 5910;
- na LV č. 4290 pre katastrálne územie BA – Petržalka
o budova školského internátu (Vranovská 2) súpisné číslo 2707 situovaná na
pozemku parcelné číslo 590/2;
všetky nehnuteľnosti sú vo vlastníckom podiele BSK 1/1.
-

na LV č. 2167 pre katastrálne územie BA – Petržalka
o transformačná stanica súpisné číslo 3592 situovaná na pozemku parcelné číslo
3694/145;
spoluvlastnícky podiel BSK na budove je 6/250, pozemok pod stanicou je evidovaný na
LV č. 3162 vlastník : KREAL, s.r.o., Údernícka 5, Bratislava.
Nehnuteľný majetok nie je poistený.

-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
2.160.876,83 €
pozemkov
593.298,14 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

kancelárie, 43 m2
kancelária, 40 m2
kancelária, 40 m2

1.4.2006-doba neurčitá
1.4.2006-doba neurčitá
1.4.2006-doba neurčitá

3 339,81 €
3 106,80 €
3 106,80 €

Ekonprofi
Stravovacie služby
Europro
Wargaming, OZ
Divadlo Aréna
Br. bábkové divadlo
Lukáš Mihalec

kancelária, 40 m2
kancelária, 40 m2
kancelária, 50 m2
kancelária, 50 m2
dielňa, 98 m2
dielňa, 98 m2
autodielňa, 61 m2

1.4.2006-doba neurčitá
1.4.2006-doba neurčitá
1.10.2006-doba neurčitá
1.12.2006-doba neurčitá
1.6.2009-doba neurčitá
1.6.2009-doba neurčitá
1.7.2013-doba neurčitá

3 106,80 €
1 553,60 €
234,50 €
234,50 €
1 803,20 €
1 803,20 €
1 796,45 €

Ivan Demovič

kancelária, 30m2

1.10.2013-doba neurčitá

140,70 €

Evanjelické lýceum,
Vranovská 2

učebne, kabinety,
telocvičňa, 4.142,5 m2

1.7.2013-30.6.2023

Security management

učebne, kabinety, 444 m2,
1.1.2014-31.12.2022
telocvičňa/vyuč.hod.

Kurilla šport

posilňovňa, 260 m2

nájomca

predmet nájmu+výmera v
m2

AA taxi Euro
Super Taxi A
GK Neon

1.11.2005-31.10.2015

1,00 €
3 542,40 €
863,20 €

Kovoin
S.K.I

dielňa, 94,41 m2
dielňa, 147,63 m2

1.9.2014-doba neurčitá
1.9.2014-doba neurčitá

2 549,07 €
3 986,01 €

MarDur

dielňa, 60m2

1.12.2014-doba neurčitá

1 950,00 €

budova školy – Vranovská 4

budova dielne – Vranovská 4

budova internátu – Vranovská 4

budova dielne – Údernícka

budova školy – Vranovská 2

budova telocvične – Vranovská 2

budova kotolne – Vranovská 2

budova školské internátu – Vranovská 2

budova transformačnej stanice

Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava
V správe školy sa nachádzajú dve budovy na Znievskej ul. 2 a Znievskej ul. 4, kde škola
sídlila v minulosti. Budovy sú evidované na LV č. 3302 pre katastrálne územie BA – Petržalka.
Pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
Budovy nie sú poistené.
Nehnuteľnosti boli vyhlásené za prebytočný majetok BSK uznesením č. 62/2010 zo dňa
1.10.2010 Zastupiteľstvom BSK.
Škola sídli v budove Strednej zdravotníckej školy, Strečnianska 20.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
475.326,66 €
pozemkov
0,00 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2013

nájomca

predmet nájmu

S.E.I.N. sollertia, s.r.o., Sklodowskej 1, budova s súpisným č. 3115,
851 04 Bratislava
(Znievska 2)

budova Znievska 4

doba nájmu
do 1.11.2019

ročná výška
nájmu v €
12.418,07 €

budova Znievska 2

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava
-

-

-

V správe školy sú 3 areáli :
nehnuteľnosti evidované na LV č. 2435 pre katastrálne územie BA – Petržalka
o budova školy na Farského ul. 9 súpisné číslo 1272 a 3546 situované na
pozemkoch parcelné číslo 4608 a 4609/5.
Pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy;
nehnuteľnosti evidované na LV č. 3794 pre katastrálne územie BA – Dúbravka
o budova školy na Harmincovej ul. 1 súpisné číslo 3152 situovanú na pozemkoch
parcelné číslo 2435/9, 2435/19 a 2435/35;
o garáže súpisné číslo 5168 situované na pozemku parcelné číslo 2435/36;
o pozemky parcelné číslo 2435/28 a 2435/38 tvoriace dvor školy.
nehnuteľností evidované na LV č. 4674 a 2105 pre katastrálne územie BA - Rača
o budova - pracovisko odborného výcviku Na pántoch 20 súpisné číslo 7639
situovaná na pozemku parcelné číslo 3601/17
o pozemok parcelné číslo 3448/11;
Budova aj pozemky sú vo vlastníckom podiele BSK 1/1.

Budovy na Harmincovej ul. 1 a Na pántoch 20 sú poistené, výška ročného poistného je
1.783,30 eur. Budovy na Farského 9 nie sú poistené z dôvodu vysokého poistného.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
3.914.843,17 €
pozemkov
181.690,56 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
predmet nájmu+výmera v m2

KOCHO, s.r.o., Budatínska 75,
BA

predajňa, Farského 9, BA

22.12.2008-neurčito

EURO-Steps, K.Adlera 36, BA

garáž, Harmincova 1, BA

21.9.2009-neurčito

840,00 €

Marek Magyar, Na brázdach 9,
Sliač

Telocvičňa, Farského 9, BA

2.9.2009-neurčito

598,60 €

DASEN, s.r.o., Klobučníkca 4,
BA

Telocvičňa, Farského 9, BA

14.1.2009-neurčito

613,40 €

EDUCO, Wolkrova 25, BA

Telocvičňa, Farského 9, BA

2.9.2011-neurčito

1 109,60 €

MPSR, Dobrovičova 12, BA

Telocvičňa, Farského 9, BA

18.1.2008-neurčito

1 070,17 €

SOŠ Slovtón
L.Lieskovský - LIBIKE, Alexyho
14, BA

Telocvičňa, Farského 9, BA
predajňa, Harmincová 1,BA 58
m2
skladové priestory Na Pántoch
LEO HAM,s.r.o, Hradská 50, BA
20,BA, 33 m2

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

nájomca

2 389,92 €

01.09.2011-neurčito

569,40 €

15.3.2014 - neurčito

3 306,00 €

1.9.2014 - neurčito

200,00 €

budova školy na Farského 9

budova školy na Harmincovej ul. 1

budova praktického vyučovania Na pántoch 20

Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
V správe školy sa nachádza budova školy súpisné číslo 2999 situovaná na pozemku
parcelné číslo 955 evidovaná na LV č. 3192 pre katastrálne územie BA – Petržalka.
Pozemok pod budovou je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Budova nie je
poistená.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
1.457.721,03 €
pozemkov
0,00 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

doba nájmu od - do

ročná
výška
nájmu v €

Orange Slovensko, a.s

elektronická komunikačná sieť
na streche budovy o celkovej
ploche 567,3 m2

1.2.2006-doba neurčitá

4 749,76 €

Stefan Miles-Swiss Stille

bufet 27 m2

15.8.2005-doba
neurčitá

REBEL,s.r.o

nápojový automat 0,5 m2

1.6.2006-doba neurčitá

87,00 €

Wrigley Slovakia, s.r.o.

automat na sladkosti 1,0 m2

1.3.2014-doba neurčitá

300,00 €

ŠK Slovan Bratislava, a.s.

telocvičňa 427 m2

1.12.2014-28.2.2014

145,00 €

665,16 €

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
Škola má správe budovu súpisné číslo 993 situovanú na pozemku parcelné číslo 3540
evidovaná na LV č. 3258 pre katastrálne územie BA – Petržalka.
Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
Budova školy nie je poistená.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
3.108.451,30 €
pozemkov
0,00 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

Nájomca
3Dproduction, Rovinka
Bratislavský vojejbalový
klub

Predmet nájmu

Doba nájmu od - do

Ročná
výška
nájmu v €

kancelária-13,02 m2

1.10.2013 - 31.12.2014

626,40 €

veľká telocvičňa-371,30 m2

1.9.2014-na dobu neurčitú

2 137,68 €

Dallmayr Vending Office

automaty na nápoje a
cukrovinky-2 m2

1.1.2013-na dobu neurčitú

600,00 €

Elves, Svetlík, Bratislava

skladový priestor-13,02 m2

1.1.2013-na dobu neurčitú

650,88 €

Florenc, s. r. o

skladový priestor-94,20m2

1.6.2014-31.1.2015

1 884,00 €

Fluidum, s. r. o

administratívna činnosť-160,92
1.1.2013-31.7.2014
m2

3 379,32 €

Fox Fin

administratívna činnosť - 39,00
1.10.2014-31.12.2014
m2

Freedu, Bratislava

učebňa, skladové priestory88,1 m2

1.1.2013-na dobu neurčitú

2 205,24 €

I. E. G. stravovacie služby,
Bratislava

výdajňa obedov-49,92 m2

1.1.2013-na dobu neurčitú

1 002,60 €

Ildika Valášková

školský bufet-29,76 m2

1.1.2013-na dobu neurčitú

868,00 €

In Harmony, Bratislava

skladový priestor-66,68 m2

1.1.2013-30.11.2014

Jozef Krajči, Trenčín

ubytovanie-25,9 m2

1.9.2014-30.6.2015

Lucia Poláková

malá telocvičňa-185,65 m2

1.1.2013-na dobu neurčitú

1 440,60 €

MAE, production, Bratislava kancelária-13,02 m2

1.1.2013-na dobu neurčitú

650,88 €

Mária Matrková, Bratislava

učebňa-61,06 m2

915,96 €

Medianetworks, Bratislava

skladový priestor-9,60 m2

1.3.2013-na dobu neurčitú
1.10.2013-na dobu
neurčitú

Metodicko-pedagogické
centrum

archivácia-45,45 m2

1.1.2013-na dobu neurčitú

909,00 €

Michaela Nociarová,
Bratislava

učebňa-61,06 m2

1.3.2013-na dobu neurčitú

915,96 €

Mikuláš Kallay - KaMik

skladový priestor-13,02 m2

1.1.2013-na dobu neurčitú

520,68 €

Molody Rusyny, Prešov

učebňa-132,00 m2

1.1.2013-na dobu neurčitú

658,92 €

Monar, Bratislava
Monika Ceperková,
Kalinovo

kancelária-13,02 m2

1.6.2013-na dobu neurčitú

1 145,52 €

byt-77,20 m2

1.1.2013-31. 12.2014

3 705,60 €

351,00 €

2 322,65 €
388,50 €

192,00 €

Monika Daňová, Dubnica
nad Váhom

ubytovacia bunka-25,90 m2

1.1.2013-na dobu neurčitú

518,04 €

Peter Forgáč, Bratislava

skladový priestor-13,02 m2

1.1.2013-na dobu neurčitú

650,88 €

Phdr. Anna Klimeková,
Bratislava

kancelária-13,05 m2

1.1.2013-na dobu neurčitú

456,72 €

PS Agentúra, s. r. o

skladový priestor - 20,12m2

1.7.2014-na dobu neurčitú

603,45 €

Spoločnosť budhizmu,
Bratislava

skladový priestor-9,06 m2

1.1.2013-na dobu neurčitú

191,16 €

TOMS, s. r. o, Bratislava

skladový priestor-61,27 m2

1.1.2013-28.2.2014

102,12 €

Ústav informácií a prognóz
školstva

Múzeum školstva a
pedagogiky-834,90 m2

1.1.2013-na dobu neurčitú

Vnímavé hračky, Bratislava

skladový priestor-20,59 m2

1.1.2013-30.11.2014

1 106,38 €

Zdravíčko, Žlebeková,
Bratislava

kuchyňa-164,46 m2

1.1.2013-na dobu neurčitú

7 400,88 €

Združenie Orava, Bratislava kancelária-61,27 m2

1.1.2013-28.2.2015

1 470,48 €

Mária Delmarová

učebňa-66,00 m2

1.1.2013-30.6.2014

280,00 €

Janka Kráľová

stolnotenisová herňa-93,00 m2 1.1.2013-30.6.2014

250,00 €

Miroslav Chudý

veľká telocvičňa-371,30 m2

6.10.2014-30.6.2015

480,00 €

Stolnotenisový klub Viktória veľká telocvičňa-371,30 m2

1.1.2013-31.12.2014

2 938,00 €

Štefan Mózeš

veľká telocvičňa-371,30 m2

1.1.2013-30.6.2014

215,00 €

Alexander Gorel

veľká telocvičňa-371,30 m2

1.1.2013-30.6.2014

475,00 €

Fenyx, s. r. o

veľká telocvičňa-371,30 m2

11.10.2014-12.10.2014

350,00 €

Martin Cichý

skladový priestor-13,02 m2

1.4.2014-31.12.2014

Endorfín, E-klub

stolnotenisová herňa-93,00 m2 2.9.2014-30.6.2015

12 756,00 €

90,00 €
260,00 €

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava
V správe školy sa nachádzajú budovy evidované na LV č. 2650 pre katastrálne územie
BA – Petržalka :
- budova školy súpisné číslo 3227 situovaná na pozemku parcelné číslo 1982/2;
- sklad antuky a stanovište kontajnerov bez súpisného čísla situovaná na pozemku
parcelné číslo 1982/3;
- sklad záhradného náradia a tekutého odpadu bez súpisného čísla situovaná na
pozemku parcelné číslo 1982/4.
Pozemky pod budovami sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
Budova školy je poistená, výška poistného je 1 814,- eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
1.599.295,13 €
pozemkov
0,00 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
nájomca

predmet nájmu+výmera v m

2

doba nájmu od - do
01.02.2009-neurčiá

ročná výška
nájmu v €

MUDr. Tatiana Číková

zubná ambulancia-59,23 m2

ŠŠK BIRDIE

golfové centrum-224,02 m

Igor Spiegel

uskl. automatov na kávu a surovín2
212,27m

01.06.2010-neurčitá

3 612,00 €

Mgr. Norbert Uhnák

psychologické poradenstvo,
2
psychoterapia-40,32 m

01.09.2010-neurčitá

1 292,00 €

ŠŠK BIRDIE

golf - odpaliská, jamkovisko-201,72 m

Súkromná základná
škola J. Bakossa

prevádzka pobočky súkr. ZŠ, učebňa
2
č.11,kabinet č.10-85,36 m

Súkromná základná
škola J. Bakossa

prevádzka pobočky súkr. ZŠ, učebňa
č.12 , kabinet č.9, sociálne
2
zariadenie, sklad-139,81 m

2

01.09.2009-do 31.8.2019

2

01.12.2012-neurčitá
každoročne od
1.novembra do 31.marca

560,00 €

600,00 €

01.02.2013-neurčitá

2 774,20 €

01.09.2013-neurčitá

4 364,32 €
948,00 €

Igor Spiegel

skladovanie prepraviek, obalov-46,00
2
m

01.09.2013-neurčitá

Igor Spiegel

nápojový a občerstvovací automat2
1,50 m

01.09.2013-neurčitá
počas školského roku

Súkromná základná
škola J. Bakossa

prevádzka pobočky súkr. ZŠ, učebne
blok B1- č.8,13; Blok A1-č.3,5,6,7 2
300,10 m

15.09.2014-do
31.08.2015

PINO - Mészároš

výdajňa obedov - 44,10 m

2

1 892,00 €

01.10.2014 doba
neurčitá

30,00 €
3 291,10 €
209,48 €

sklad antuky a stanovište kontajnerov

sklad záhradného náradia a tekutého odpadu

Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra
V správe školy sa nachádzajú nehnuteľnosti evidované na LV č. 6077 pre katastrálne
územie Modra :
- budova školy súpisné číslo 1387 situovaná na pozemku parcelné číslo 2194/1;
- budova telocvične súpisné číslo 1788 situovaná na pozemku parcelné číslo 2192;
- pozemky parcelné číslo 2193 2194/2 tvoriace dvor školy.
Nehnuteľnosti sú vo vlastníckom podiele BSK 1/1.
Budova školy nie je poistená.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
514.880,62 €
pozemkov
21.244,68 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v
m2

Mažoretky KESSA

telocvičňa 338m2

nerčitá od 1.1.2009

305,20 €

Benčurik Roman

telocvičňa 338m2

nerčitá od 1.1.2007

400,00 €

Macinský Peter

telocvičňa 338m2

nerčitá 15.6.2006

600,00 €

Michálek Svetozár

telocvičňa 338m2

nerčitá od 2.11.2005

400,00 €

Durbák Vladimír

telocvičňa 338m2

nerčitá od 1.7.2006

200,00 €

Bartoš Daniel

telocvičňa 338m2

nerčitá od 1.11.2006

200,00 €

Kern Miroslav

bufet 30m2

nerčitá od 3.10.2005

229,00 €

Korman Benedikt

školský byt 56,14m2

neurčitá od 25.9.2003

489,00 €

doba nájmu od - do

budova školy

budova telocvične

Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok
V správe školy sa nachádzajú nehnuteľnosti evidované na LV č. 7965 pre katastrálne
územie Pezinok :
-

budova školy súpisné číslo 1216 situovaná na pozemku parcelné číslo 3510/7;
budova dielní súpisné číslo 1216 situovaná na pozemku parcelné číslo 3510/15;
budova internátu súpisné číslo 1417 situovaná na pozemku parcelné číslo 3511/14;
budova praktického vyučovania súpisné číslo 1768 situovaná na pozemku parcelné číslo
3675/13;
športová hala súpisné číslo 2758 situovaná na pozemku parcelné číslo 3510/62
a 3510/63;
sklad súpisné číslo 4040 situovaná na pozemku parcelné číslo 36275/14;
pozemky parcelné číslo 3510/65, 3511/1 a 3675/15.

Nehnuteľnosti sú vo vlastníckom podiele BSK 1/1. Pozemok parcelné číslo 3561/63 (pod
športovou halou) nie je vo vlastníctve BSK (vlastník : Ľuboš Slezák, Pezinok).
Nehnuteľný majetok má škola poistený, výška poistného je 2 294,- eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
1.705.247,99 €
pozemkov
113.834,89 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

Falcon s.r.o./Sayonara Group
s.r.o. Pezinok

spoloč. zmluva na miestnosť
č.407 v ŠI - 24,82 m²

1.3.2009-31.3.2014

144,20 €

IGES s.r.o. Modra

miestnosť č.409 v ŠI - 24,82 m² 1.4.2009-neurčitá

576,80 €

ROSANA, spol. s r.o. Pezinok

miestnosť č.417 v ŠI - 24,82 m² 1.11.2009-neurčitá
1.11.2012miestnosť č.404 v ŠI - 24,82 m²
31.12.2014

576,80 €

HB - Slovakia, s.r.o. Bratislava

576,80 €

Scripture Union Slovakia
Bratislava

miestnosti č.403a a č.403b v ŠI
1.11.2013-neurčitá
- 49,64 m²

Cirkevná základná škola
NARNIA Bratislava

miestnosti č.10-12, č.19-26 v
škole - 480,93 m²

1.7.2013-neurčitá

9 618,60 €

Cirkevná základná škola
NARNIA Bratislava

spoločné priestory v škole 269,80 m²

1.7.2013-neurčitá

1 686,00 €

Jozef Féder - NOYER Pezinok

miestnosť č.17 a vstav. kanc.a
v dielňach - 150 m²

1.1.2013-neurčtiá

3 000,00 €

Šport. klub hádzanej
AGROKARPATY Pezinok

ŠH podľa počtu hodín a
časového harmonogramu

1.11.2007-neurčitá

6 962,44 €

Piccard Senec

ŠH podľa počtu hodín a
časového harmonogramu

1.9.2009-neurčitá

3 750,84 €

992,80 €

budova školy

budova internátu

budova praktického vyučovania

budova dielní

športová hala

budova skladu

Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok
V správe školy sa nachádzajú nehnuteľnosti evidované na LV č. 4567 pre katastrálne
územie Pezinok :
- budova školy súpisné číslo 3001 situovaná na pozemku parcelné číslo 2974/6;
- pozemky parcelné číslo 2974/2 a 2974/61.
Nehnuteľnosti sú vo vlastníckom podiely BSK 1/1.
Majetok nie je poistený.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
540.475,35 €
pozemkov
25.247,07 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

Orange, a.s., Bratislava

strešná plocha budovy - 20 m2

1.6.2005 - 30.6.2015

1 257,49 €

Kakašová Helena, Senec
Bohumil Bemer - BEKR,
Trenčín

bufet - 28,5 m2

1.9.2012 - 31.8.2017

96,00 €

vstupná hala školy - 150 m2

8.2.2014 - 9.2.2014

200,00 €

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra
-

-

V správe školy sa nachádzajú nehnuteľnosti evidované na :
LV č. 6077 pre katastrálne územie Modra
o budova – pálenica na Hornej ul. 22 situovaná na pozemkoch parcelné číslo
5576/1, 5576/2, 5576/3 a 5576/4;
o pozemky 5569/5, 5577/1, 5577/2, 5578/1, 5578/2, 5578/3 a 5585/3.
Nehnuteľnosti sú vo vlastníckom podiele BSK 1/1. Pozemok parcelné číslo 5576/3 nie je
vo vlastníctve BSK (nezaložený list vlastníctva).
o budova školského internátu na Kostolnej 3 súpisné číslo 1806 situovaná na
pozemku parcelné číslo 698/10;
o budova kotolne súpisné číslo 1807 situovaná na pozemku parcelné číslo 698/4;
o budova školskej prístavby súpisné číslo 1819 situovaná na pozemku parcelné
číslo 698/3;
o budova telocvične súpisné číslo 1820 situovaná na pozemku parcelné číslo
698/7;
o prevádzková budova súpisné číslo 1933 situovaná na pozemku parcelné číslo
698/9;
o pozemky parcelné číslo 375/2, 698/1, 698/4, 698/10, 698/11, 698/12 a 703;
o pozemky parcelné čísla : 5550/1, 5553, 5554, 5557/3, 5558/1, 5558/3, 5559/1,
5560, 5561, 5562, 5563, 5564/1, 5565/2, 5566/3. Charakter pozemkov : vinice,
ostatné a vodné plochy;
Pozemky pod budovami školskej prístavby, telocvične a prevádzkovej budovy sú vo
vlastníctve Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Modra.
Budovu školy súpisné číslo 162 situovaná na pozemku parcelné číslo 698/6 si škola
prenajíma od Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku Zvolen.
LV č. 9717 pre katastrálne územie Modra
o pozemok parcelné číslo 5471/2 ako ostatné plochy o výmere 1702 m2.
Spoluvlastnícky podiel BSK je 1/11.
LV č. 9720 pre katastrálne územie Modra
o pozemok parcelné číslo 5556/3 ako druh pozemku vinice o výmere 7510 m2.
Spoluvlastnícky podiel BSK je 2/7.
LV č. 2721 pre katastrálne územie Vištuk
o stavba súpisné číslo 458 – obytný dom situovaná na pozemku parcelné číslo
1024/35. Pozemok pod stavbou je vo vlastníctve Slovenského pozemkového
fondu.
Nehnuteľný majetok nie je poistený.

-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
1.761.778,42 €
pozemkov
3.514.657,23 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

Vladimír Varga - VEVE
DESIGN, Modra

hala č. 3 o výmere 200 m2

9.11.2011 - neurčitá

3 660,00 €

Coca-Cola HBC Slovenská
republika, Ba

dva predajné automaty

28.5.2003 - neurčitá

39,84 €

Wrigley Slovakia, Senica

predajný automat

25.4.2013 - neurčitá

300,00 €

Brunovský Bohumil

nájom bytu o výmere 79 m2

31.10.2010 - neurčitá

801,48 €

Jurikovič Ivan

nájom bytu o výmere 61 m2

31.10.2010 - neurčitá

682,20 €

Grúber Rudolf

nájom rod. domu OKAL o
výmere 100,2 m2

1.8.1984 - neurčitá

934,44 €

OLIMI zubná ambulancia,
Ba

nájom nebytových priestorov
o výmere 56 m2

1.1.2014 - neurčitá

840,00 €

budova internátu – súpisné číslo 1806

kotolňa – súpisné číslo 1807

prístavba školy – súpisné číslo 1819

budova telocvične – súpisné číslo 1820

prevádzková budova – súpisné číslo 1933

budova pálenica na Hornej ul.

Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec
V správe školy sa nachádzajú nehnuteľnosti evidované na LV č. 2949 pre katastrálne
územie Senec vo vlastníckom podiele BSK 1/1 a to :
- budova školy súpisné číslo 1692, situovaná na pozemku parcelné číslo 3972/1;
- pozemky parcelné číslo 3977/2, 4080/8 a 4080/44.
Nehnuteľný majetok je poistený, poistné je vo výške 2.015,- eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
2.586.737,21 €
pozemkov
64.000,00 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet nájmu+výmera v
m2

doba nájmu od - do

AVELER, s.r.o.

nebytové priestory, 20m2

1.1.2012 - neurčitá

190,61 €

JuMaDent, s.r.o.

nebytové priestory, 60,9 m2

1.2.2006 - neurčitá

1 415,31 €

K-STAV s.r.o.

nebytové priestory, 20m2

1.7.2007 - neurčitá

190,61 €

LACKO, s.r.o.

nebytové priestory, 40m2

1.4.2006 - neurčitá

381,22 €

Okresná
organiz.poľovníckeho zväzu

nebytové priestory, 40m2

1.2.2006 - neurčitá

381,22 €

ORANGE SLOVENSKO

časť strešnej plochy, 28,6m2

2012 - neurčitá

3 300,00 €

PROVIDENT FINANCIAL,
s.r.o.

nebytové priestory, 20m2

1.9.2003 - neurčitá

190,61 €

SGH s.r.o.

nebytové priestory, 74m2

1.1.2008 - neurčitá

644,64 €

ročná výška
nájmu v €

Stredná odborná škola Gustáva Čejku, Bratislavská 44, Malinovo
V správe školy sa nachádzajú nehnuteľnosti evidované na :
- LV č. 1101 pre katastrálne územie Malinovo
o pozemky parcelné číslo 2/7 spoluvlastnícky podiel BSK je 2/3.
- LV č. 786 pre katastrálne územie Malinovo
o budovu školy súpisné číslo 53 situovanú na pozemku parcelné číslo 2/6;
o budovu školské internátu súpisné číslo 54 situovanú na pozemku parcelné číslo
2/7;
o garáže (7 ks) súpisné číslo 584 – 590 situované na pozemkoch parcelné číslo
15/6 až 15/12;
o pozemky parcelné číslo 15/1, 937/51 a 937/52 ako zastavané plochy;
o pozemky parcelné číslo 937/2 a 937/53 ako ornú pôdu.
Vlastnícky podiel nehnuteľností evidovaných na LV 786 je 1/1.
Nehnuteľnosti sú poistené, výška poistného je 472,- eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
1.221.304,91 €
pozemkov
287.210,68 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
predmet nájmu

Slovak Telecom, a. s.

nebytové priestory pre umiestnenie neurčitá
technolog. zariadenia

2 881,23 €

ORANGE Slovensko, a. s.

strešná plocha pre vysielač

3 319,39 €

budova školy – súpisné číslo 53

doba nájmu

ročná výška
nájmu v €

nájomca

neurčitá

budova školského internátu – súpisné číslo 54

garáže

Spojená škola, SNP č. 30, Ivanka pri Dunaji
V správe školy sa nachádzajú 4 areály :
-

areál Ivanka pri Dunaji – časť Ivanka pri Dunaji
Nehnuteľnosti sú evidované na LV č. 689 a 2681 pre katastrálne územie Farná :
o budova školy a internátu súpisné číslo 1074 situovaná na poz emku parcelné
číslo 315/8;
o budova (šatne) súpisné číslo 1810 situovaná na pozemku parcelné číslo 315/11;
o budova (spoločenský objekt) súpisné číslo 1811 situovaná na pozemku parcelné
číslo 315/10;
o budova (školský bufet) súpisné číslo 1803 situovaná na pozemku parcelné číslo
315/12;
o spojovacie chodby – súpisné číslo 1804, 1805 situované na pozemku parcelné
číslo 315/9 a 315/15;
o budova odborných učební súpisné číslo 1806 situovaná na pozemku parcelné
číslo 315/4;
o budova súpisné číslo 1807 (dielne, učebne, kotolňa) situovaná na pozemku
parcelné číslo 315/13;
o budova súpisné číslo 1808 (odborné učebne) situovaná na pozemku parcelné
číslo 315/7;
o budova súpisné číslo 1809 (odborné učebne, sklady, garáže) situovaná na
pozemku parcelné číslo 315/6;
o pozemky parcelné číslo 315/2, 316, 317/1 a 317/4 tvoriace dvor školy.
Nehnuteľnosti sú vo vlastníckom podiele BSK 1/1.

-

areál Ivanka pri Dunaji – časť Zálesie
Nehnuteľnosti sú evidované na LV č. 2822 pre katastrálne územie Ivanka pri Dunaji :
o dvojbytovka súpisné číslo 952 situovaná na pozemku parcelné číslo 914/21;
o odborné učebné súpisné číslo 1860, 1861, 1862, 1863 situované na pozemkoch
parcelné číslo 914/6, 914/7, 914/8, 914/9;
o budova – prevádzkový a mechanizačný prístrešok súpisné číslo 1864 a 1865
situované na pozemku parcelné číslo 914/10 a 914/11;
o náhradný elektrický zdroj – súpisné číslo 1866 situovaný na pozemku parcelné
číslo 914/12;
o budova – sociálno-prevádzkový objekt súpisné číslo 1967 situovaná na pozemku
parcelné číslo 914/13;
o údržbárske dielne súpisné číslo 1868 situované na pozemku parcelné číslo
914/14;
o sklad podstieľky – súpisné číslo 1869 situovaný na pozemku parcelné číslo
914/15;
o sklad – súpisné číslo 1870 situovaný na pozemku parcelné číslo 914/16;
o vodný zdroj – súpisné číslo 1871 situovaný na pozemku parcelné číslo 914/19;
o pozemky parcelné číslo 914/2 a 914/20 tvoriace dvor školy.
Vlastnícky podiel BSK je 1/1.

-

areál Bernolákovo (bývalá Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola)
Nehnuteľnosti sú evidované na LV č. 4169 pre katastrálne územie Bernolákovo
o budova školy súpisné číslo 1394 situovaná na pozemku parcelné číslo 4777/388;
o byt školníka súpisné číslo 1684 situovaný na pozemku parcelné číslo 4777/389;
o budova školského internátu súpisné číslo 1685 situovaná na pozemku parcelné
číslo 4777/386;
o sklad súpisné číslo 2682 situovaný na pozemku parcelné číslo 4777/399;
o vodáreň – súpisné číslo 2683 situovaná na pozemku parcelné číslo 4777/398;
o čerpacia stanica – súpisné číslo 2684 situovaná na pozemku parcelné číslo
4777/397;

garáže (4 ks) súpisné čísla 2685-2688 situované na pozemkoch parcelné čísla
4777/396 – 4777/393;
o poľnohospodárska hala – súpisné číslo 2689 situovaná na pozemku parcelné
číslo 4777/392;
o budova školských dielní – súpisné číslo 2690 situovaná na pozemku parcelné
číslo 4777/391;
o odborný pavilón súpisné číslo 2691 situovaný na pozemku parcelné číslo
4777/390;
o budova školskej jedálne súpisné číslo 2692 – situovaná na poz emku parcelné
číslo 4777/387;
o pozemky parcelné číslo 4777/1, 4777/3 a 4777/400 ako zastavané plochy
a nádvoria o výmere 43956 m2;
o pozemky parcelné číslo 4777/2 a 4777/4 ako záhrady o výmere 23132 m2;
o pozemok parcelné číslo 4777/5 ako vinica o výmere 4844 m2.
Vlastnícky podiel BSK je 1/1.

o

-

areál vo Veľkom Blahove (nehnuteľnosti sú evidované na evidenčnom liste č. 6).
Nehnuteľnosti v tomto areáli nie sú vo vlastníctve BSK.
o technicko – administratívna budova (bez súpisného čísla);
o rybníky;
o altánok;
o sadky.
BSK podpísalo so Slovenským pozemkovým fondom Nájomnú zmluvu č. 00680/2014PNZ-P40186/14.00 na pozemky pod rybníkmi vo Veľkom Blahove v celkovej výmere
27,3648 ha.
Nehnuteľnosti nie sú poistené.

-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe školy k 31.12.2014 je :
stavieb
3.799.431,78 €
pozemkov
21.415,56 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014
doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

Chodba školy - plocha pod
automat 2 m2

01.01.2011 - neurčito

168,00 €

IVAFLORA s.r.o.

Kancelária 12 m2+prevádzková
hala 227 m2

01.06.2011 31.03.2014

Obec Bernolákovo

Učebne 119 m2

01.09.2011 - neurčito

FLEX-I s.r.o.

Kancelária 48 m2 + hala 310 m2

01.11.2010 - neurčito

FLEX-I s.r.o.

Vonkajšie pomocné priestory 100
m2

01.11.2010 - neurčito

Castilia s.r.o.

Sklad 15 m2

01.02.2006 - neurčito

540,00 €

CHLADKLIMA MB s.r.o.

Garáž-31,63 m2

01.07.2012 - neurčito

379,56 €

MIDO STAVEBNINY s.r.o.

Kancelária 42 m2 + haly 248 m2
+voľná plocha 60 m2

01.11.2012 30.09.2014

R&J s.r.o.

Izba č. 208 - 49,70 m2

11.11.2013 - neurčito

881,48 €

R.O. s.r.o.

Dielňa 172 m2

01.12.2013 - neurčito

2.476,80 €

nájomca

predmet nájmu+výmera v m2

Coca-Cola HBC
Slovensko, s.r.o.

3.444,00 €
1 523,20
€
6 600,00
€
1 200,00
€

3.451,20 €

DANAX s.r.o.

UNI bunka 21 m2 + plocha dvora
356 m2

01.10.2006 - neurčito

2 892,00 €

Obec Bernolákovo

Učebne, šatňa, chodba 306 m2

01.09.2012 - neurčito

3.519,00 €

Patrik Labaj- NALA s.r.o.

Sklad 27 m2

01.02.2006 - neurčito

965,52 €

DAVE spol. s r.o.

Pozemok 8 m2

30.11.2004 - neurčito

232,36 €

Helena Kakašová

Budova 6 m2 + plocha dvora 300
m2
Bufet + chodba 16,90 m2

01.09.2005 - neurčito

2 713,20
€
426,04 €

Peter Kelemen

Autocvičisko 2.500 m2

01.07.2010 - neurčito

500,00 €

Štefan Hybský MADISON

Autocvičisko 2.500 m2

01.07.2010 - neurčito

500,00 €

Radovan Hanic AUTOŠKOLA

Autocvičisko 2.500 m2

01.07.2010 - neurčito

500,00 €

Patrik Barkol

Autocvičisko 2.500 m2

01.07.2010 - neurčito

416,68 €

SCHULO, s.r.o.

Autocvičisko 2.500 m2

01.03.2014 - neurčito

199,16

Ing. Mária Bothová

Telocvičňa 288,80 m2

01.09.2014 - neurčito

10,- €/hod.

OZ Mažoretky Royal

Telocvičňa 288,80 m2

01.09.2014 - neurčito

7,50 €/hod.

STOPRO SLOVAKIA
spol.s.r.o.

Pozemok 12 m2

01.07.2014 - neurčito

Hala 160,65 m2
Chodba školy - plocha pod
automat 2 m2

01.08.2014 - neurčito

Roman Papay

VZ a O, spol. s r.o.
WRIGLEY Slovakia, s.r.o.

areál Ivanka pri Dunaji – časť Ivanka pri Dunaji
budova školy – súpisné číslo 1074

01.07.2010 - neurčito

01.11.2014 31.12.2014

490,00 €
1927,8
960,00 €

budova telocvične – súpisné číslo 1074

budova kuchyne a jedálne – súpisné číslo 1074

budova školského internátu – súpisné číslo 1074

budova – školský bufet – súpisné číslo 1803

spojovacia chodba – súpisné číslo 1804

odborná učebňa – súpisné číslo 1806

dielne a učebne – súpisné číslo 1807

kotolňa – súpisné číslo 1807

odborná učebňa – súpisné číslo 1808

odborná učebňa – súpisné číslo 1809

spoločenská miestnosť – súpisné číslo 1811

areál Ivanka pri Dunaji – časť Zálesie
dvojbytovka – súpisné číslo 952

vodný zdroj – súpisné číslo 1871

sklad – súpisné číslo 1870

sklad podstieľky – súpisné číslo 1869

údržbárske dielne – súpisné číslo 1868

sociálno-prevádzkový objekt – súpisné číslo 1867

náhradný elektrický zdroj – súpisné číslo 1866

prevádzkový a mechanizačný prístrešok – súpisné číslo 1864 a 1865

odborná učebňa – súpisné číslo 1863

odborná učebňa – súpisné číslo 1862

odborná učebňa – súpisné číslo 1861

odborná učebňa – súpisné číslo 1860

areál Bernolákovo
budova školy – hlavný vstup – súpisné číslo 1394

budova telocvične – súpisné číslo 1394

byt školníka – súpisné číslo 1684

budova školského internátu – súpisné číslo 1685

sklad – súpisné číslo 2682

vodáreň – súpisné číslo 2683

čerpacia stanica – súpisné číslo 2684

garáže – súpisné číslo 2685 – 2688

poľnohospodárska hala – súpisné číslo 2689

školské dielne – súpisné číslo 2690

odborný pavilón – súpisné číslo 2691

budova školskej jedálne – súpisné číslo 2692

areál Veľké Blahovo
technicko-administratívna budova

altánok

sadky

rybník

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK V SPRÁVE ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ :
Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava
V správe polikliniky sa nachádzajú 3 budovy :
- budova polikliniky v Líščom údolí súpisné číslo 98 situovaná na pozemku parcelné číslo
669/1, 669/3 a 670/1 evidovaná na LV č. 1712 pre katastrálne územie BA – Karlova Ves.
Pozemky pod budovu nie sú vo vlastníctve BSK
- budova sanatória na Donnerovej ul. 1 súpisné číslo 716 situovaná na pozemku parcelné
číslo 355 evidovaná na LV č. 1712 pre katastrálne územie BA – Karlova Ves. Pozemok
nie je vo vlastníctve BSK;
- budova sanatória na Kudlákovej ul. súpisné číslo 1848 situovaná na pozemku parcelné
číslo 2243 evidovaná na LV č. 3794 pre katastrálne územie BA – Dúbravka. Pozemok
pod budovou nie je vo vlastníctve BSK.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe polikliniky k 31.12.2014 je :
stavieb
1.784.417,08 €
pozemkov
0,00 €.
Prehľad zmlúv o nájme nebytového priestoru platných v roku 2014

nájomca

predmet nájmu+výmera v
m2

Neštátna gastroenterologická
ambulancia spol. s r.o.

gastroenterológ;44,70

1.6.2005-neurč.

3 116,04 €

Oftasan, spol. s r.o.

PL pre dospelých;70,56

1.12.2005-30.11.2015

4 918,74 €

CHIRNOVA, s.r.o.

chirurg;68,04

1.12.2005-30.11.2015

4 743,07 €

VITALITA, s.r.o.

sklad a kancelária;37,80

1.12.2005-30.11.2015

2 562,08 €

Ing. Martin Blažek - KAKTUS
BIKE

sklad;154,28

1.12.2006-neurč.

7 681,60 €

1.1.2007-neurč.

6 953,47 €

1.8.2007-neurč.

2 530,48 €

DE ROSSI - LUNETTE, s.r.o.

očná optika;110,25
predaj a výroba zmrzliny,
cukrárenských a
pekárenských výrobkov a
skladových pr.;134,60
očná optika;21,75

1.3.2009-neurč.

1 516,19 €

Eva Ozajová

predaj textilu a iné;31,88

1.3.2009-neurč.

1 798,99 €

Mužíková Beáta

zubný laborant;20,26

1.3.2009-neurč.

1 412,32 €

Anna Vaculčíková

zubný laborant;20,26

1.3.2009-neurč.

1 412,32 €

Miklánková Stanislava MUDr.

PL pre deti a dorast;48,26

1.3.2009-neurč.

3 364,20 €

Škublová Andrea MUDr.

reumatológ;34,90

1.4.2009-neurč.

2 432,88 €

Rohaľová Marta MUDr.

PL pre deti a dorast;48,26

1.3.2009-neurč.

3 364,20 €

Uhrínová Marta MUDr.

PL pre deti a dorast;47,46

1.3.2009-neurč.

3 308,44 €

Fidelitas, s.r.o.

reumatológ, osteológ;35,86 1.3.2009-neurč.

2 296,61 €

MEDICUS PARTNERS, s.r.o.

PL pre dospelých;44,76

1.4.2009-neurč.

2 970,82 €

Macháčová Jela MUDr.

ortopéd;63,66

1.4.2009-neurč.

4 362,84 €

Mgr. art. Naďa Peťková

stomatológ;47,76
čelustný ortopéd a
stomatológ;55,61

1.4.2009-neurč.

3 329,35 €

1.4.2009-neurč.

3 876,57 €

FOKUS očná optika a.s.
Szmek - R., s.r.o.

Orthoalex s. r. o.

doba nájmu od - do

ročná výška
nájmu v €

DaMed, s.r.o.

oftalmológ;35,17

1.4.2009-neurč.

2 451,70 €

AM Medicus s.r.o.

PL pre deti a dorast;34,75

1.4.2009-neurč.

2 422,42 €

MediPrevent s.r.o.

PL pre dospelých;30,20

1.4.2009-neurč.

2 105,24 €

D.A.D. med. s.r.o.

oftalmológ;33,60

1.4.2009-neurč.

2 342,26 €

DERMAVITA, s.r.o.

dermatovenerológ;47,06

1.4.2009-neurč.

3 205,65 €

MEDIMAD, s.r.o.

endokrinológ;34,50

1.4.2009-neurč.

2 405,00 €

MIRAM, s.r.o.

neurológ;52,32

1.4.2009-neurč.

3 647,23 €

SOMED s.r.o.

PL pre dospelých;32,84

1.4.2009-neurč.

2 289,28 €

STAMED, s.r.o.

PL pre dospelých;33,40

1.4.2009-neurč.

2 328,31 €

MED-ADULT, s.r.o.

PL pre dospelých;34,20

1.4.2009-neurč.

2 384,08 €

PROVITA BRATISLAVA s.r.o.

psychiater;47,28

1.4.2009-neurč.

3 295,89 €

MM AMBULANCIA, s.r.o.

ortopéd;38,40

1.4.2009-neurč.

2 676,86 €

EUROREHAB s.r.o.

denzitometria;108,00
internista a geriatrický
lekár;42,44
masér;17,20

1.5.2009-neurč.

6 811,39 €

1.5.2009-neurč.

3 035,15 €

1.5.2009-neurč.

1 141,91 €

bufet;61,93

1.7.2009-neurč.

4 111,53 €

PANAKEIA, s.r.o.
Richard Grich
PLUS BA STRAVEX, spol. s
r.o.
Roman Rozvadský
CCEW, s.r.o.
Ing. Milada Koleničová
MEDIMPRAX, spol. s r.o.

výroby a predaja FORNETTI;15,39
kancelária;48,87
predaj módných
doplnkov;24,00

1.7.2009-neurč.

1 277,06 €

1.9.2009-neurč.

4 379,73 €

1.10.2009-neurč.

1 832,40 €

predaj - zdrav. prístroje a
zdrav. materiál;85,00

1.9.2009-neurč.

5 928,67 €

1.9.2009-neurč.

9 333,83 €

1.11.2009-neurč.

1 055,60 €

Koller Michal

predaj stomatologického a
iného zdravotníckeho
materiálu;161,27
masér;15,90

NEOPROT spol. s r.o.

protetika;13,20

1.11.2009-neurč.

1 051,64 €

Karol Varjú

sklad;39,52

1.11.2009-neurč.

1 620,06 €

Ľudovít Korbelič

sklad;39,52

1.11.2009-neurč.

1 620,06 €

Ing. Jana Karabová

kancelária;21,75

1.11.2009-neurč.

1 371,77 €

Ditteová Mária MUDr.

1.12.2009-neurč.

2 669,89 €

1.12.2009-neurč.

2 793,28 €

1.12.2009-neurč.

4 762,59 €

PROTETIKA, a.s.

čelustný ortopéd;38,30
čelustný ortopéd a
stomatológ;40,07
čelustný ortopéd a
stomatológ;68,32
protetika;21,87

1.12.2009-neurč.

1 524,56 €

Szilárd Varga

masér;15,90

1.2.2010-neurč.

1 055,60 €

Petrík Stanislav MUDr.

stomatológ;42,52

1.3.2010-neurč.

2 964,07 €

Medirex, a.s.

klinická biochémia;154,86

1.3.2010-neurč.

10 635,63 €

Medisyl, s.r.o.

gynekológ;63,38

1.3.2010-neurč.

4 281,77 €

DERMA junior, s.r.o.

dermatovenerológ;41,98

1.3.2010-neurč.

2 926,43 €

Excellent Com, s.r.o.

klinický logopéd;19,50

1.3.2010-neurč.

1 359,35 €

INTERDENT SK, s.r.o.

Kášová Katarína MUDr.
Ortholinda s. r. o.

Angela Jelšová

očná optika;26,96

1.3.2010-neurč.

2 237,14 €

Eva Ozajová

stánok;9,00

1.3.2010-neurč.

672,21 €

DURADENT s.r.o.

stomatológ;33,28

1.3.2010-neurč.

2 872,06 €

Judita Havelková

zubný laborant;51,39

1.3.2010-neurč.

3 324,80 €

Klanduchová Mária

zubný laborant;28,18

1.3.2010-neurč.

1 783,89 €

Magdaléna Mrázová

zubný laborant;11,99

1.3.2010-neurč.

709,37 €

Valéria Lisá

zubný laborant;11,99

1.3.2010-neurč.

709,37 €

Papcová Júlia PaeDr.

klinický logopéd;32,10

1.3.2010-neurč.

2 147,57 €

SULIS s.r.o.

1.3.2010-neurč.

4 781,10 €

1.3.2010-neurč.

2 517,63 €

1.3.2010-neurč.

2 925,42 €

VEGAFEM s.r.o.

ORL;70,60
angiológ, internista,
reumatológ;36,45
internista a
diabetológ;43,04
gynekológ;49,70

1.4.2010-neurč.

3 464,59 €

Mgr. Viera Sýkorová

klinický psychológ;13,90

1.5.2010-neurč.

1 115,06 €

Matlák František

zubný laborant;54,92

1.6.2010-neurč.

3 559,49 €

AS Selecta s.r.o.

automat;1,00

1.7.2010-neurč.

420,00 €

Centrum mladé srdce s.r.o.

pediatrický kardiológ a
dorast. lekár;33,30

1.10.2010-neurč.

2 321,34 €

BB MEDICAL s.r.o.

urológ;47,95

1.9.2010-neurč.

3 342,59 €

SCHNEIDER RTG-BA, spol. s
r.o.

zubné RTG;21,75

1.9.2010-neurč.

1 949,24 €

vkDent s.r.o.

stomatológ;21,74

1.11.2010-neurč.

2 020,73 €

MUDr. Natália Dimová

psychiater pre deti a dorast
(psychosomat. amb. pre
15.11.2010-neurč.
dospelých);26,41

LION - MED s.r.o.
BEMI Export Group spol. s r.o.

Dušan zaujec

1 901,52 €

25.1.2011-neurč.

3 024,00 €

1.5.2011-neurč.

6 029,04 €

Drahomíra Gemainerová

pneuservis;37,80
stomatológ a
dentoalveolárny
chirurg;88,74
pedikúra;13,50

1.5.2011-neurč.

1 012,50 €

Dekyská Jana MUDr.

chirurg;70,40

1.6.2011-neurč.

4 910,01 €

STOMA PRO, s.r.o.

stomatológ;30,42

1.7.2011-neurč.

2 281,50 €

Coca-Cola HBC Slovenská
republika, s.r.o.

automat;1,50

1.7.2011-neurč.

450,00 €

VidMed s. r. o.

detský chirurg;34,66

1.7.2011-neurč.

2 426,20 €

Laboklin s. r. o.

testovania, merania,
analýzy a kontroly;34,94

1.10.2011-neurč.

2 690,38 €

Miloš Borsuk

zubný laborant;36,00

1.10.2011-neurč.

2 880,00 €

Angela Jelšová

archív;11,66

1.10.2011-neurč.

524,70 €

ORTOPROplus, spol. s r.o.

1.1.2012-neurč.

2 646,75 €

1.9.2012-neurč.

567,00 €

Ružinovská poliklinika, a.s.

protetika;35,29
angiológ, internista,
reumatológ;8,10
RTG;128,72

29.8.2012-neurč.

7 079,60 €

Silvia Drenčková

predaj tlače a iného;8,00

1.11.2012-neurč.

640,00 €

Dentinika s. r. o.

stomatológ;65,69

1.1.2013-neurč.

Stanislavová Daniela MUDr.

LION - MED s.r.o.

4 269,85 €

Rudolf Sargsian

stánok;12,00

1.4.2013-neurč.

1 224,00 €

EUROREHAB s.r.o.

FBLR;183,04

1.11.2013-neurč.

13 028,10 €

BALDENT, s.r.o.

stomatolog; 26,06
výroba a predaj
cukrárenských
výrobkov;250,20

1.1.2014-neurč.

1 692,64 €

1.11.2013-neurč.

15 637,50 €

Szmek - R., s.r.o.
EDUINFO Digital, s.r.o.

reklama;0,00

1.7.2013-neurč.

podľa počtu rekl.

MUDr. Miroslava Dobrotová

PL pre dospelých;43,50

1.5.2014-neurč.

3 697,50 €

Ing. Martin Blažek

sklad;51,25

5.2.2014-neurč.

2 818,75 €

MUDr. Adriana Pristašová

stomatológ;39,53

1.4.2014-neurč.

3 201,93 €

DNA TEST, s.r.o.
Ústav kriminalistiky a
kriminológie, s. r. o.
Neštátna gastroenterologická
ambulancia spol. s r.o.

laboratórium;92,74

1.4.2014-neurč.

6 028,10 €

kancelária;28,17

1.4.2014-neurč.

archív;7,83

23.6.2014-neurč.

Fresh way, s.r.o.

espresso;99,50

1.10.2014-neurč.

7 639,20 €

HOLDENT s.r.o.

stomatológ;43,01

1.12.2014-neurč.

4 176,27 €

Misia zdravia s.r.o.

kancelária;51,62

23.12.2014-neurč.

4 986,49 €

budova polikliniky – Líščie údolie 57 (súpisné číslo 98)

1 126,80 €
526,18 €

budova sanatória – Donnerova 1 (súpisné číslo 716)

budova sanatória – Kudlákova 7 (súpisné číslo 1848)

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK V SPRÁVE ÚRADU BSK :
Oddelenie správy majetku zabezpečuje evidenciu a správu nehnuteľného majetku, ktorý
je využívaný pre činnosť Úradu BSK, alebo o majetok, ktorý bol prevzatý do s právy po
zrušených organizáciách. V správe Úradu BSK sa nachádzajú aj nehnuteľnosti, ktoré sú dané
do dlhodobých nájmov. Patrí sem majetok :
Strediská regionálnych ciest, cesty a mosty II. a III. triedy :
Nehnuteľný majetok je rozdelený na :
-

strediská regionálnych ciest
o stredisko Bratislava – Čučoriedkova 6 – evidovaný na LV č. 4135 pre katastrálne
územie BA – Vrakuňa;
o stredisko Senec – Pezinská 29 – evidovaný na LV č. 1656 pre katastrálne
územie Senec;
o stredisko Pezinok – Šenkvická 10 – evidovaný na LV č. 3316 pre katastrálne
územie Pezinok;
o stredisko Malacky – Hlboká 679/31 – evidovaný na LV č. 201 pre katastrálne
územie Malacky;
o rekreačná chata na Duchonke – evidovaná na LV č. 3147 pre katastrálne územie
Prašice.
Vlastnícky podiel BSK na nehnuteľnostiach je 1/1, vysporiadané budovy aj pozemky.
V zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 2.1.2009 sú tieto nehnuteľnosti prenajaté na obdobie
od 1.1.2009 do 31.12.2018 Regionálnym cestám Bratislava, a.s.

-

cesty a mosty II. a III. triedy - BSK nevlastní všetky pozemky pod cestami II. a III. triedy
(približne 95% pozemkov pod cestami je nevysporiadaných). Vlastníci týchto pozemkov
zasielajú na Ú rad BSK žiadosti o majetkoprávne vysporiadanie, z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov vysporiadavanie nie je realizované.
Správu a údr žbu na cestách II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja v
celkovej dĺžke viac ako 511 km zabezpečuje spoločnosť Regionálne cesty Bratislava
a.s., Čučoriedková 6, Bratislava v nasledovnom členení:
- cesty II. triedy : 179 km
- cesty III. triedy : 332km
- mosty na cestách II. triedy – 66
- mosty na cestách III. triedy – 64

-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku – cestného k 31.12.2014 je :
stavieb
52.615.960,55 €
pozemkov
3.246.981,87 €.

stredisko Bratislava – Čučoriedkova 6

stredisko Senec – Pezinská 29

stredisko Pezinok Šenkvická 10

stredisko Malacky – Hlboká 679/31

Rekreačná chata – Duchonka

areál Nemocnice s poliklinikou v Malackách:
-

Nehnuteľnosti sú evidované na LV č. 201 pre katastrálne územie Malacky a to :
budova NsP súpisné číslo 857 situovaná na pozemkoch parcelné číslo 2245, 2246,
2247, 2248;
stavba súpisné číslo 5133 (VÚG1 a VÚG2) situovaná na pozemku parcelné číslo
2239/4;
budova práčovne súpisné číslo 5134 situovaná na pozemku parcelné číslo 2240;
administratívna budova súpisné číslo 5135 situovaná na pozemku parcelné číslo 2244;
prevádzková (stravovacia) budova súpisné číslo 5136 situovaná na pozemku parcelné
číslo 2243
budovy bez súpisného čísla : patológia, 20 ks garáží, kyslikáreň, náhradný vodný zdroj,
vrátnica, dielňa, kotolňa;
pozemky parcelné číslo 2239/1, 2239/3, 2239/13, 2249, 2250 tvoriace dvor nemocnice.

Areál nemocnice je v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 18.6.2004 a dodatkov č. 1 a č. 2
v prenájme Nemocničnej, a.s. Pezinok do 31.12.2035.
Nehnuteľný majetok je poistený, výška poistného je 4 514,37 eur.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku – NsP Malacky k 31.12.2014 je :
stavieb
6.539.104,95 €
pozemkov
95.785,20 €.

Ostatný nehnuteľný majetok v správe Úradu BSK :
Jedná sa o nasledovný nehnuteľný majetok :
budova bývalého Zariadenie pestúnskej starostlivosti na Kľukatej ul 36 ( rodinný dom)
evidovaná na LV č. 2983 pre katastrálne územie BA – Ružinov + pozemky parcelné číslo
3025/1 a 3025/4;
budova na Kľukatej ul. 36

administratívna budova na Sabinovskej ul. 16 (súpisné číslo 16254) situovaná na pozemkoch
parcelné číslo 15284/87, 15284/100, 15284/101 + pozemky parcelné číslo 15284/103
a 15284/152 evidovaná na LV č. 2983 pre katastrálne územie BA – Ružinov;
budova na Sabinovskej ul. 16

dielne na Starej Ivanskej ceste 1/A (súpisné číslo 5315) situované na pozemku parcelné číslo
16934/6 + pozemky parcelné číslo 16931/8, 16931/23, 16934/30 evidované na LV č. 2863 pre
katastrálne územie Trnávka.
Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 34/2010 zo dňa 11.6.2010 boli dielne vyhlásené za
prebytočný majetok BSK;
budova dielní na Starej Ivanskej cesta 1/A

areál na Starej Vajnorskej ul. 14 (bývalé SOU stavebné II.) pozostávajúci z :
o budovy SOU súpisné číslo 1899 situovaná na pozemku parcelné číslo 17063/18
evidované na LV č. 4024 pre katastrálne územie BA – Nové Mesto. Spoluvlastnícky podiel
BSK je 581/909 (spoluvlastník ZIPP, s.r.o. Bratislava);
o budova dielne súpisné číslo 1899 situovaná na pozemku parcelné číslo 17063/19
a pozemky parcelné číslo 17063/11, 17063/17, 17063/18, 17063/21, 17063/22, 17063/33
a 17063/34 evidované na LV č. 2056 pre katastrálne územie BA – Nové Mesto. Vlastnícky
podiel BSK je 1/1;
o budova dielní a pomocných prevádzok súpisné číslo 1899 situovaná na pozemkoch
parcelné číslo 17063/10 a 17063/21 evidované na LV č. 2921 pre katastrálne územie BA Nové Mesto. Spoluvlastnícky podiel BSK je 4029/10000 (spoluvlastníci : ZIPP, s.r.o.
Bratislava a ATC, s.r.o. Bratislava);
o budova telocvične (súpisné číslo 11725) situovaná na pozemku parcelné číslo 17063/11
evidovaná na LV č. 4196 pre katastrálne územie BA – Nové Mesto. Vlastnícky podiel BSK
je 1/1.
Areál na Starej Vajnorskej ul. 14 bol uznesením č. 62/2010 zo dňa 1.10.2010
Zastupiteľstva BSK vyhlásený za prebytočný majetok BSK;
budova školy (internát) na Starej Vajnorskej ul. 14

budova telocvične na Starej Vajnorskej ul. 14

budova dielní (garáží) na Starej Vajnorskej ul. 14

internát súpisné číslo 3079 na Dopravnej ul. 51 situovaný na pozemkoch parcelné číslo 4778/10
a 4778/11 + pozemky parcelné číslo 4778/19, 4778/87, 4778/88 evidované na LV č. 1196 pre
katastrálne územie BA – Rača. Vlastnícky podiel BSK je 1/1.
Budova internátu a pozemky boli Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 61/2011 zo dňa
9.9.2011 vyhlásené za prebytočný majetok;
budova internátu na Dopravnej ul. 51

budova sanatória na Bošániho ul. 2 súpisné číslo 1805 situovaná na pozemku parcelné číslo
2841 a pozemok parcelné číslo 2842 evidované na LV č. 3794 pre katastrálne územie BA –
Dúbravka. Vlastnícky podiel BSK je 1/1.
budova sanatória na Bošániho ul. 2

budova sanatória na Fedákovej ul. 5 súpisné číslo 1944 situovaná na pozemku parcelné číslo
1274 a pozemok parcelné číslo 1275 evidované na LV č. 3794 pre katastrálne územie BA –
Dúbravka. Vlastnícky podiel BSK je 1/1.
budova sanatória na Fedákovej ul. 5

bývalý vojenský areál Vajnory – 3 objekty bunkrov súpisné číslo 10211-10213 situované na
pozemkoch parcelné číslo 2122/3, 2122/4 a 2122/5 + pozemky parcelné číslo 2122/1, 2125/4
a 2762 (LV č. 3103). Vlastnícky podiel BSK je 1/1.
Súčasťou areálu sú aj budovy súpisné číslo 846 situované na pozemku parcelné číslo
6657/4 a 6657/5 evidované na LV č. 3838 pre katastrálne územie Svätý Jur. Pozemky pod
budovami nie sú vo vlastníctve BSK (list vlastníctva k pozemkom nezaložený).
Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 34/2010 zo dňa 11.6.2010 bola budova vyhlásená za
prebytočný majetok BSK;
vojenský areál Vajnory

bývalé muničné sklady v katastrálnom území BA – Záhorská Bystrica evidované na LV č. 4877 :
strážnica súpisné číslo 4088 na pozemku parcelné číslo 2847/5 a sklady súpisné
číslo 4009 a 4010 na pozemkoch parcelné číslo 2847/6 a 2847/7 + pozemok
tvoriaci dvor parcelné číslo 2847/1;
o sklady súpisné číslo 4003 – 4007 na pozemkoch parcelné číslo 2841/2 – 2841/6
+ pozemok parcelné číslo 2841/1. Vlastnícky podiel BSK je 1/1.
Areál bol vyhlásený uznesením Zastupiteľstva BSK č. 57/2012 zo dňa 22.6.2012 vyhlásený
za prebytočný majetok BSK.
o

muničné sklady Záhorská Bystrica

budova na H aanovej ul. 28 ( bývalé gymnázium) súpisné číslo 2697 situovanú na pozemku
parcelné číslo 345 evidovanú na LV č. 3259 pre katastrálne územie BA – Petržalka.
Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
budova na Haanovej ul. 28

budova polikliniky na Strečnianskej ul. 13 súpisné číslo 2975 situovanú na pozemku parcelné
číslo 1860/2 evidovanú na LV č. 2699 pre katastrálne územie BA – Petržalka. Pozemok je vo
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
budova polikliniky na Strečnianskej ul. 13

budova polikliniky na R ovniankovej ul. 1 súpisné číslo 1656 situovanú na pozemku parcelné
číslo 1404 evidovanú na LV č. 2699 pre katastrálne územie BA – Petržalka. Pozemok je vo
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
budova polikliniky na Rovniankovej ul. 1

budova polikliniky na Záporožskej ul. 12 súpisné číslo 257 situovanú na pozemku parcelné číslo
4728 evidovanú na LV č. 2699 pre katastrálne územie BA – Petržalka. Pozemok je vo
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Na liste vlastníctva je vecné bremeno – právo
užívania časti objektu určeného na CO v prospech Okresného úradu Bratislava V. (CO kryt).
budova polikliniky na Záporožskej ul. 12

budova polikliniky na Fedinovej ul. 9 súpisné číslo 3289 situovanú na pozemku parcelné číslo
3434/2 evidovanú na LV č. 2699 pre katastrálne územie BA – Petržalka. Pozemok je vo
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
budova polikliniky na Fedinovej ul. 9

budova polikliniky na Šustekovej ul. 2 súpisné číslo 2422 situovanú na pozemku parcelné číslo
5406/3 a 5406/4 evidovanú na LV č. 2699 pre katastrálne územie BA – Petržalka. Pozemok je
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
budova polikliniky na Šustekovej ul. 2

budova na Jankolovej ul. 6 súpisné číslo 1542 situovanú na pozemku parcelné číslo 797
evidovanú na LV č. 2699 pre katastrálne územie BA – Petržalka. Pozemok je vo vlastníctve
Hlavného mesta SR Bratislavy.
budova na Jankolovej ul. 6

budova na K rásnohorskej ul. 14 (súpisné číslo 3127) situovaná na pozemku parcelné číslo
2796 pre katastrálne územie BA – Petržalka. Pozemok nie je vo vlastníctve BSK (vlastník :
Petržalka Plus, s.r.o. Bratislava).
Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 34/2010 zo dňa 11.6.2010 bola budova vyhlásená za
prebytočný majetok BSK.
budova na Krásnohorskej ul. 14

kaštieľ vo Veľkom Bieli súpisné číslo 508 situovaná na pozemku parcelné číslo 306 evidovaný
na LV č. 702 pre katastrálne územie Veľký Biel. Kaštieľ je evidovaný ako národná kultúrna
pamiatka č. 553/1 a 553/2. Spoluvlastnícky podiel BSK je 437/1944 (približne 22 %). Areál tvorí
pozemok parcelné číslo 305/3 – orná pôda o výmere 17106 m2 evidovaný na LV č. 1396 pre
katastrálne územie Veľký Biel, spoluvlastnícky podiel 437/1944 a pozemok parcelné číslo
313/2 – vodné plochy o výmere 553 m2 evidovaný na LV č. 1408 pre katastrálne územie Veľký
Biel, spoluvlastnícky podiel BSK je 437/1944.
Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 62/2010 zo dňa 1.10.2010 bol majetok vyhlásený za
prebytočný.
Kaštieľ vo Veľkom Bieli

budova kaštieľa v Malinove súpisné číslo 118 situovaná na pozemku parcelné číslo 1 evidovaná
na LV č. 1101 pre katastrálne územie Malinovo. Kaštieľ je súčasťou parku, ktoré sú zapísané
v zozname národných kultúrnych pamiatok pod číslom 452/1 a 452/2. Vlastnícky podiel na
budove je 1/1. Pozemok parcelné číslo 1 je evidovaný na LV č. 786 pre katastrálne územie
Malinovo a spoluvlastnícky podiel BSK je 2/3 (Obec Malinovo vlastní 1/3).
Spolu s kaštieľom sú evidované aj pozemky tvoriace park a to parc.číslo 2/1, 2/4, 2/10
evidované na LV č. 1101 vo vlastníckom podiele 2/3 (1/3 vlastní Obec Malinovo).
Kaštieľ v Malinove

budova Synagógy v Senci evidovaná na LV č. 3674 pre k.ú. Senec s pozemkami parc.číslo
3480, 3481, 3482/1. Vlastnícky podiel BSK je 1/1, budova je evidovaná v zozname národných
kultúrnych pamiatok pod číslom 2275.
budova Synagógy v Senci

chata súpisné číslo 595 (Kučišdorská dolina) situovaná na pozemku parcelné číslo 6966
evidovaná na LV č. 5242. Pozemok nie je vo vlastníctve BSK (vlastník : Urbárska lesná
spoločnosť Pezinok – Cajla).
Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 34/2010 zo dňa 11.6.2010 bola budova vyhlásená za
prebytočný majetok BSK.
chata v Kučišdorskej doline – Pezinok

Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi – stavba cyklomostu s pozemkami evidovanými na
LV č. 2039 k.ú. Devínska Nová Ves. Správu a údržbu cyklomostu vykonávajú v zmysle Zmluvy
o výkone správy majetku a o údržbe a rekonštrukcii ciest II. a III. triedy a jej Dodatku č. 1
Regionálne cesty Bratislava, a.s.

pozemky parcelné číslo 219/2 (o výmere 1589 m2) a 17/8 (o výmere 38 m2) evidované na LV č.
786 pre katastrálne územie Malinovo;
pozemky parcelné číslo 13657/127, 13657/128 a 13657/129 evidované na LV č. 4196 pre
katastrálne územie BA – Nové Mesto. Vlastnícky podiel BSK na pozemkoch je 1/1;
tzv. Malý park v Stupave parcelné číslo 719/1 evidovaný na LV č. 1692 pre katastrálne územie
Stupava. Park je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka č. 540/2. Spoluvlastnícky podiel
BSK je 1/1;
-

Úrad BSK poistil nasledovné nehnuteľnosti :
budovu na Sabinovskej ul. 16 – výška poistného 8 517,40 €;
Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi –výška poistného je 2 653,03 €.

Ostatný majetok v správe Úradu BSK vzhľadom na jeho technický stav a potrebu opráv
je finančne nerentabilné poisťovať.
-

Účtovná hodnota nehnuteľného majetku – Úrad BSK k 31.12.2014 je :
stavieb
18.384.050,34 €
pozemkov
9.961.987,40 €.
Prehľad nájomných zmlúv za rok 2014

nájomca

predmet nájmu

doba nájmu od - do

nájom nebytového priestoru Vladimír PAULEN-DADOP,
kancelárie+dielne - Stará Iv.cesta
Bieloruská 5191/28, BA
1/A

1.11.2009-31.10.214

Vladimír PAULEN-DADOP, nájom nezastavanej plochy parc.č
Bieloruská 5191/28, BA
16394/6 - Stará Iv.cesta 1/A

1.11.2009-31.10.2014

ročná výška
nájmu v €

4 117,57 €

316,57 €

EURONA, a.s., Ružová
dolina 17, BA

nájom nebytového priestoru miestnosti, šatne, sklady v areáli St.Ivánska cesta 1/A

1.9.2006-31.8.2015

Autoservis A.S.M., s.r.o.,
St.Iv.cesta 1/A, BA

prenájom nebytového priestoru dielne a voľná plocha - St.Iv.cesta
1/A

1.1.2006-neurčito

7 277,17 €

AZ KOVO, s.r.o.,
Galvaniho 14, BA

prenájom nebytového priestoru dielne, šatne, voľné plochy St.Iv.cesta 1/A

1.1.2006-neurčito

6 252,37 €

SOMO, s.r.o.,
Pod brehmi 4, BA

prenájom nebytového priestoru budova St. Vajnorská 14

1.12.2006-30.11.2014

SOMO, s.r.o.,
Pod brehmi 4, BA

prenájom nebytového priestoru budova St. Vajnorská 14

1.12.2014-31.3.2016

1 183,75 €

UNINOVA HOSTEL, s.r.o., prenájom pozemku parc.č.4778/19 1.10.2009-30.9.2019
Tematínska 10, BA
Dopravná 51

100,00 €

11 199,46 €

24 021,25 €

UNINOVA HOSTEL, s.r.o., prenájom nehnuteľností - budovy
Tematínska 10, BA
súp.č. 3079 + pozemky

1.4.2009-31.3.2039

8 000,00 €

PERGAMON, s.r.o.,
Chemická 1, BA

prenájom pozemku parc.č.
13657/12, k.ú. Nové Mesto (stavba
vo vlastníctve Pergamon, s.r.o.)

1.11.2005-31.10.2015

Združenie obcí JURAVA,
Prostredná 29, Sv.Jur

prenájom pozemku parc.č. 2762
k.ú.Vajnory (vybudovanie
cyklistického chodníka)

na 20 rokov od dňa
vydania
kolaud.rozhodnutia

1,00 €

HESTIA, n.o.,
Čachtická 17, BA

prenájom budovy súp.č.
1805+pozemky k.ú. Dúbravaka Bošániho 2

1.8.2009-31.7.2039

4 002,00 €

prenájom budovy súp.č.
OZ Šanca pre nechcených,
1944+pozemky - k.ú. DúbravkaJadranská 34, BA
Fedákova 5

1.9.2009-31.8.2029

10 500,00 €

Družstvo lekárov
Záporožská,
Záporožská 12, BA

prenájom nehnuteľnosti budovy
súp.č.257 k.ú. Petržalka - budova
polikliniky Záporožská

8.11.2005-31.8.2015

32 642,90 €

ZS Fedinova, s.r.o.,
Fedinova 9, BA

prenájom nehnuteľnosti budovy
súp.č.3289 k.ú. Petržalka - budova
polikliniky Fedinova

1.9.2005-31.8.2015

64 915,53 €

prenájom nehnuteľnosti budovy
Družstvo lekárov Zrkadlový
súp.č.1656 k.ú. Petržalka - budova
háj, Rovniankova 1, BA
polikliniky Rovniankova 1

1.9.2005-31.8.2015

38 087,04 €

Družstvo lekárovStrečnianska,
Strečnianska 13, BA

prenájom nehnuteľnosti budovy
súp.č. 2975 k.ú. Petržalka - budova
polikliniky Strečnianska 13

1.4.2009-31.3.2039

34 000,00 €

Poliklinika Štustekova,
s.r.o.

prenájom nehnuteľnosti budovy
súp.č. 2422 k.ú. Petržalka - budova
polikliniky Šustekova 2

1.5.2013-31.12.2040

72 448,92 €

REOCENTRUM, .s.r.o.,
Jankolova 6, BA

prenájom nebytového priestoru budova Jankolova 6 - miestnosť o
výmere 245,53 m2 (poskytovanie
starostlivosti v odbore FBRL a
oftalmológie)

1.4.2009-neurčito

Obec Gajary

prenájom pozemku pod cestou
(parc.č. 1278/1 k.ú. Gajary) revitalizácia centra obce

5.11.2009-4.11.2029

1,00 €

TOWER STAGE, s.r.o.,
Pribinova 25, BA

prenájom nebytových priestorov
(administratívne a divadelné) v
Tower Stage, s.r.o.

1.7.2009-1.7.2019

1,20 €

Združenie obcí
Bernolákovo - Ivanka pri
Dunaji

prenájom pozemku pod cestou
(parc.č. 508/2 k.ú. Ivanka a
parc.č.756 a 4896 k.ú. Bernolákovo) 1.8.2008-31.7.2028
- vybudovanie cyklistického
chodníka medzi obcami

299,74 €

5 705,07 €

0,03 €

UniTrade Institue, s.r.o.,
Ružinovská 1, BA

prenájom hnuteľných vecí - po SOU
1.7.2008-30.6.2023
stavebnom, Ružinovská 1, BA

Nemocničná, a.s.,
1.mája č.41, Pezinok

prenájom nehnuteľnosti - areál NsP
Malacky (počas rekonštrukcie)

1.1.2012-do
30.4.2014

13 275,00 €

Nemocničná, a.s.,
1.mája č.41, Pezinok

prenájom nehnuteľnosti - areál NsP
Malacky (po rekonštrukcii)

1.5.2014-31.12.2035

48 064,80 €

Nemocničná, a.s.,
1.mája č.41, Pezinok

nájom hnuteľných vecí nemocničné prístroje v NsP MA

1.1.2006-31.12.2016

2 406,12 €

Regionálne cesty, a.s.,
Čučoriedkova 6, BA

prenájom nehnuteľností (strediská
RC) a hnuteľných vecí pre RC BA

1.1.2009-31.12.2018

180 000,00 €

ORANGE Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, BA

strešná plocha (cca 20 m2) na
budove na Sabinovskej ul.16

1.1.2006-31.8.2014

Alois Dallmayer
Automaten-Service, s.r.o.
Prístavná 10, BA

prenájom 0,5 m2 plochy v budove
Úradu BSK - kávový automat

1.4.2009-neurčito

100,00 €

Pavol Rovenský

byt - v budove Krásnohorská ul. 14

neurčito

654,12 €

Ladislav Mikóczi

byt - v budove Haanova 28

neurčito

656,88 €

MUDr. Helena Janečková,
Bagarova 6,
841 01 Bratislava

prenájom zubnej ambulancie v
budove na Haanovej ul. 28

neurčito

1 376,75 €

Peter Bódy, BA

prenájom bytu - Vranovská 2

neurčito

677,52 €

Vincencia Galková, BA

prenájom bytu - Jankolova 6

neurčito

593,16 €

Eva Zboraiová

prenájom bytu - Rovniankova 1

neurčito

512,88 €

Obec Čataj

prenájom - Obec Čataj

5 rokov od
právoplatnosti
rozhodnutia o
kolaudácii stavby

Rímskokat. cirkev

prenájom - Rímskokat. cirkev

1.11.2012-neurčito

476,00 €

Športový klub VODAHORY

prenájom nehnuteľnosti v k.ú.
Z.Bystrica - strážnica

6.2.2013-5.2.2032

6 000,00 €

ŠKST Bratislava, s.r.o.
Zohorská 29, Lozorno

prenájom budovy telcovične s.č.
11725 a pozemok parc.č. 17063/11
Stará Vajnorská 14 (LV 4196)

3.12.2014-3.12.2034

0,03 €

2 213,00 €

1,00 €

1,00 €

