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NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

A. berie na vedomie

informáciu vo veci ukončenia nájomných zmlúv k 31.07.2017 v ZŠ Majerníkova 62, stavba
na Majerníkovej 60 v Bratislave

B. žiada

starostku mestskej časti rokovať s doterajšími nájomcami o možnostiach ďalšieho nájmu
objektu Majerníkova 60  

Dôvodová správa

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves  je vlastníkom nehnuteľnosti – stavby na 
Majerníkovej  60  v  Bratislave,  so  súpisným  číslom  3045,  na  pozemku  parcelné  číslo
1669/610, zapísanej na liste vlastníctva číslo  4708 pre obec Bratislava, katastrálne územie
Karlova Ves. Stavba ju súčasťou Základnej škol A. Dubčeka v Bratislave, Majerníkova 62,
Bratislava. 

Priestory v budove na Majerníkovej 60 sú prenajaté nasledovným nájomcom:

číslo NZ nájomca druh
platby

výška
platby v

€
periodicita účel nájmu výmera

v m

doba
trvania
nájmu

3240364311 RC Dlháčik, o.znájom 1,00ročne

aktivity pre 
mamičky a deti a 
celé rodiny podľa 
cieľov o.z. 227,97  31.12.2016

energie 125,73mesačne  

0540364312

Aurel  Sava-
ASG  Velite
s.r.o.  nájom 91,35 štvrťročne bufet 8,70   30.06.2017

energie 19,19mesačne

0920314113

Karloveské
tanečné
centrum, o.z. nájom 1025,73 polročne

tanečné  a
pohybové aktivity
detí 
a mládeže 113,97  31.07.2017

energie 110,23mesačne



3330364311

Súkromná
základná
umelecká škola nájom 404,72mesačne

vyučovanie 
v  rámci  odborov
SZUŠ 346,90  31.07.2017

energie 237,27mesačne

2070364007

Základná
umelecká  škola
Jozefa
Kresánka energie 595,93mesačne

výučba
hudobného,
tanečného 
a  výtvarného
odboru ZUŠ 796,21   31.07.2017

0890364007 ESPRIT, o.z. nájom 539,40mesačne

prevádzkovanie
Súkromného
gymnázia
ESPRIT 780,04  31.07.2017

3300364311 nájom 355,41mesačne 430,80  31.07.2017
energie 278,13mesačne

214,26mesačne
601,10mesačne

2390364311 CENADA, n.o. nájom 978,55mesačne

prevádzkovanie
SZŠ pre žiakov 
s  intelektovým
nadaním,  1 174,26  31.07.2017

0030367008 nájom 501,62mesačne
školského  klubu
detí 725,23  31.07.2017

1170364311 nájom 624,78mesačne

súkr.centra
pedagog.-
psycholog.
poradenstva 
a prevencie, 749,73  31.07.2017

1630314314 nájom 87,17mesačne

súkromného
centra  špeciálno-
pedagog.
poradenstva 
a  súkromného
gymnázia 95,09  31.07.2017

energie 2274,98mesačne

Doba  nájmu  pri  uzatvorených  nájomných  zmluvách  bola  nastavená   tak,  aby
uplynula  v  jednom čase,  v  tomto  prípade   31.07.2017.  Výnimkou  je  Zmluva  o  nájme
nebytových priestorov s nájomcom RC Dlháčik (31.12.2016) a  s nájomcom Aurel Sava-
ASG  Velite  s.r.o.  (30.06.2017).   Toto  nastavenie  jednotného  ukončenia  doby  nájmu
umožňuje  posúdiť,  prípadne  prehodnotiť  pokračovanie  predmetných  nájmov,  eventuálne
zvážiť efektívne využitie celej kapacity budovy ako celku pre potreby mestskej časti.

Miestna rada MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovala materiál Nebytové priestory
Majerníkova  62  –  informácia  o  nájmoch  a  odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.  



Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 09.06.2016:

Finančná  komisia  berie  na  vedomie  informáciu  vo  veci  ukončenia  nájomných  zmlúv
k 31.07.2017 v ZŠ Majerníkova 62, v budove Majerníkovej 60
Prít. : 8                   Za : 8                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR)
zo dňa 06.06.2016:

Komisia RPHSR  prerokovala materiál a odporúča vypustiť bod. B a C z návrhu uznesenia
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 07.06.2016:

Návrh uznesenia časť  A

Komisia ŠMŠ berie na vedomie informáciu vo veci ukončenia nájomných zmlúv k 
31.7.2017 v ZŠ Majerníkova 62, stavba na Majerníkovej 60 v Bratislave - Nebytové 
priestory  Majernikova 62. 

Návrh uznesenia časť  B

Komisia ŠMŠ žiada doplniť návrh uznesenia v časti B : žiada starostku mestskej časti 
rokovať s doterajšími nájomcami o možnostiach ďalšieho nájmu objektu Majerníkova 60 a 
oboznámiť o priebehu rokovania komisiu ŠMŠ na septembrovom zasadnutí komisie.

Návrh uznesenia časť C zrušiť

Prít.: 8                  Za : 7                        Proti : 0                       Zdrž. : 1

V   Bratislave, jún 2016
Vypracovala: Mgr. Eva Osrmanová
oddelenie právne a  majetkové


