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      NÁVRH UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES 

 
   schvaľuje 
 

prenájom nebytových priestorov v objekte na Majerníkovej 60 v Bratislave s podmienkami 
…. 
(podmienky budú doplnené po skočení individuálnych rokovaní)  
 
 

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: 

 
 

p.
č. číslo NZ nájomca druh 

platby 

výška 
platby v 

€ 

periodici
ta Účel nájmu doba trvania 

nájmu 

   
1. 

324 0 36 43 11 

RC 
Dlháčik, 
o.z 

nájom 1,00 ročne 

aktivity pre 
mamičky a 
deti a celé 
rodiny podľa 
cieľov o.z. 

  31.12.2019 

   energie 125,73 mesačne   

   
2. 054 0 36 43 12 

Aurel 
Sava-ASG 
Velite s.r.o. 

 nájom 91,35  štvrťročn
e bufet   30.06.2017 

   energie 19,19 mesačne   

   
3.  

092 0 31 41 13 

Karloveské 
tanečné 
centrum, 
o.z. 

nájom 1025,73  polročne 

tanečné a 
pohybové 
aktivity detí a 
mládeže 

  31.07.2017 

   energie 110,23 mesačne   

   
4. 

333 0 36 43 11 

Súkromná 
základná 
umelecká 
škola 

nájom 404,72 mesačne 

vyučovanie v 
rámci 
odborov 
SZUŠ 

  31.07.2017 

   energie 237,27 mesačne   



   
5. 

207 0 36 40 07 

Základná 
umelecká 
škola 
Jozefa 
Kresánka 

energie 595,93 mesačne 

výučba 
hudobného, 
tanečného a 
výtvarného 
odboru ZUŠ 

  31.07.2017 

   
6. 

089 0 36 40 07  

ESPRIT, 
o.z. nájom 539,40 mesačne 

prevádzkova
nie 
Súkromného 
gymnázia 
ESPRIT 

  31.07.2017 

 330 0 36 43 11  nájom 355,41 mesačne    31.07.2017 
   energie 278,13 mesačne   
    214,26 mesačne   
    601,10 mesačne   

   
7. 

239 0 36 43 11 

CENADA, 
n.o. nájom 978,55 mesačne 

prevádzkova
nie SZŠ pre 
žiakov s 
intelektovým 
nadaním,   

  31.07.2017 

 003 0 36 70 08  nájom 501,62 mesačne školského 
klubu detí   31.07.2017 

 117 0 36 43 11  nájom 624,78 mesačne 

Súkr. centra 
pedagog.-
psycholog. 
poradenstva a 
prevencie, 

  31.07.2017 

 163 0 31 43 14 

 nájom 87,17 mesačne 

Súkromného 
centra 
špeciálno-
pedagog. 
poradenstva a 
súkromného 
gymnázia 

  31.07.2017 

   energie 2274,98 mesačne   
 
  
 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, kde doba nájmu uplynula 31.12.2016. Predmetná zmluva o nájme 
nebytových priestorov bola uznesením č. 263/2016 predĺžená do 31.12.2019.   
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. 
V predmetnom objekte sa nachádza aj materská škola, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti a tiež školská jedáleň  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, ktorá slúži 



žiakom Základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej 62 a tiež  školská jedáleň slúžiaca žiakom 
o.z. ESPRIT,  n.o. CENADA a  materskej školy.  
 Vo veci pokračovania trvania nájmu boli začaté rokovania medzi vedením mestskej časti       
a jednotlivými nájomcami.  Z rokovaní vyplynul záujem všetkých nájomcov o pokračovanie 
nájmu s tým, že každý doterajší nájomca samostatne požiada o nájom nebytových priestorov. V 
prílohe predkladáme žiadosti nájomcov, ktoré boli doručené do podateľne miestneho úradu v 
ktorých podrobne špecifikovali predmet a podmienky ďalšieho nájmu spolu s návrhmi riešení. 
Rokovania boli o.i. zamerané aj na technický stav objektu na Majerníkovej ul. č. 60. Bolo 
konštatované, že technický stav nebytových priestorov nie je vyhovujúci. Predbežné dohody vo 
veci zlepšenia technického stavu nebytových priestorov sú nasledovné: výmena okien, výmena 
stupačiek, oprava strechy. Ďalej je potrebné do budúcnosti zabezpečiť funkčnú správu nebytových 
priestorov tak, aby bolo možné flexibilne reagovať na vzniknuté havarijné stavy a aby 
nedochádzalo k  znehodnocovaniu majetku mestskej časti nevykonávaním riadnej údržby a správy  
a aby nebytové priestory boli prevádzkyschopné podľa platných právnych predpisov. 
Pri uzatváraní nových zmlúv o nájme nebytových priestorov je potrebné zjednotiť podmienky 
nájmu, ako aj povinnosti nájomcu v rámci nájmu nebytových priestorov, nakoľko súčasne platné 
zmluvné podmienky boli nastavované v rozdielnom čase pri uzatváraní zmlúv o nájme nebytových 
priestorov s jednotlivými subjektami. 
V tomto čase  neustále prebiehajú medzi jednotlivými nájomcami a vedením  mestskej časti 
individuálne rokovania vo veci ďalšieho nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa                  
v objekte na Majerníkovej 60 v Bratislave.  
 Výsledky prebiehajúcich rokovaní budú premietnuté do konkrétnych návrhov nájmov 
nebytových priestorov, ktoré budú následne neodkladne predložené na rokovanie príslušných 
odborných komisií miestneho zastupiteľstva a na rokovanie miestneho zastupiteľstva ako prípady 
hodné osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že účel prenájmu bude výchovno-vzdelávací 
proces slúžiaci najmä pre deti bývajúce v Karlovej Vsi. 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Prenájom nebytových 
priestorov objektu Majerníkova 60 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva.  
Stanoviská komisií k materiálu Prenájom nebytových priestorov objektu Majerníkova 60. 
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 27.04.2017: 
Finančná komisia odporúča predložiť žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte na 
Majerníkovej 60 na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
Prít. : 10                   Za : 10                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0 
 
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 24.04.2017: 
Komisia RPHSR nebude rokovať o predloženom materiáli. 
Za: 4    Proti: 0    Zdržal sa: 1 
 
Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 25.04.2017: 
Finančná komisia odporúča predložiť žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte na 
Majerníkovej 60 na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
Prít. : 6                   Za : 6                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0 
 


