
Príloha č.5  
k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta 

 
Podmienky prenajímania majetku mesta nachádzajúceho sa v predškolských       
zariadeniach, školských zariadeniach a školách, ku ktorým prešla na mesto 
zriaďovateľská funkcia podľa osobitného predpisu (ďalej len "školské zariadenia").  
 
1. Prenájom majetku využívaného na výchovno-vzdelávacie účely 
       1.1. Telocvične a športové zariadenia školy môžu byť prenajímané  

a) za 0,033 Eur pre:  
- potreby povinnej telesnej výchovy iných škôl v meste, najmä ak nemajú 

vlastné športové zariadenia, 
- činnosť športových a záujmových krúžkov iných škôl a školských 

zariadení, 
- školské športové strediská, útvary športovo talentovanej mládeže a školské 

športové kluby, 
- súťaže a podujatia usporiadané Slovenskou asociáciou športu na školách, 

b) za náklady za služby spojené s užívaním prenajatých nebytových 
priestorov pre: 

- záujmové združenia občanov s právnou i bez právnej subjektivity vrátane 
občianskych združení telesne postihnutých občanov, 

- rodičov s deťmi, 
       1.2. Triedy môžu byť prenajímané  

a) na krátkodobé sporadické vlastné účely, spravidla pre ďalšie, nepovinné       
vzdelávanie žiakov školy po vyučovaní, napr. na výučbu cudzích jazykov 
lektormi  a pod. za 0,033 Eur/m2/hod.  

b) jednorazove pre iné osoby, napr. na prezentáciu výrobkov súvisiacich 
s vyučovacím procesom, na výstavy, školenia za 0,066 Eur/m2/hod. +  
náklady za  služby spojené s užívaním prenajatých nebytových priestorov 

c) na nekomerčné účely za náklady za  služby spojené s užívaním prenajatých 
nebytových priestorov 

 
2.  Prenájom majetku nevyužívaného na výchovno-vzdelávacie účely 
        2.1. Majetok v školských zariadeniach nevyužívaný na výchovno-vzdelávacie účely je 

možné prenajímať podľa nasledovných podmienok: 
                   a) telocvične, triedy, zasadačky využívané na  krátkodobé účely podľa cenníka 

krátkodobých prenájmov vypracovaného v súlade s § 9 ods.2 písm. a) týchto 
Zásad 

                   b) za poskytnutie vestibulov na inštalovanie automatov na nealkoholické nápoje 
za 82,984 Eur/rok + skutočné náklady za poskytované služby 

                   c) bufety za 11,617 Eur/m2/rok + skutočné náklady za poskytované služby 
        2.2. Na ambulancie, v ktorých vykonávali lekársku prax pre potreby školských 

zariadení doterajší štátni lekári budú zachované doterajšie nájomné zmluvy.  
         2.3. O prenájme školských bytov pojednáva osobitný predpis 

3. Pod pojmom náklady za  služby spojené s užívaním prenajatých nebytových priestorov 
sa rozumejú režijné náklady -  dodávka vody, tepla, elektriny, prípadne plynu, ostatné 
(náklady na upratovanie a pod.) sumárne za celý objekt  v prepočte na 1 m2 podlahovej 
plochy a 1 hodinu nájmu.  
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4.  Výnosy z nájomného podľa týchto pravidiel sú príjmom zriaďovateľa, ktorý tieto finančné 
prostriedky odvedie na účet školského zariadenia - rozpočtovej organizácii,  ktorá tieto 
finančné prostriedky použije na opravu a údržbu zvereného majetku alebo na nákup  
drobného dlhodobého hmotného majetku,  drobného dlhodobého nehmotného majetku  
a dlhodobého hmotného hnuteľného majetku za účelom skvalitnenia výchovno-
vzdelávacieho procesu. 

 
 
 
 


