
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES  
/ 7. volebné obdobie / 

 
 
 
 

Materiál na 26. zasadanie  
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 16.05.2017 

 
 
 
 

Žiadosť Detského súkromného zariadenia Svetielko s.r.o. o predĺženie nájmu nebytových 
priestorov 

 
 
Predkladateľ:       Spracovateľ : 
Ján Hrčka      Mgr. Eva Osrmanová 
prednosta miestneho úradu    oddelenie právne a majetkové 
    
 
 
 
Prerokované: 
 
- v miestnej rade  02.05.2017   miestna rada prerokovala materiál  
       a     o d p o r ú č a  
       predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
- v komisii RPHSR 24.04.2017 
- v komisii F  27.04.2017 
- v komisii ŠMŠ 25.04.2017 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu k materiálu 
Žiadosť     
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 244 0 37 70 07 
Dohoda o ukončení nájmu 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 003 0 37 41 09 + Dodatok č. 1  
Výpis z obchodného registra 
Fotodokumentácia  



 
      NÁVRH UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES 

 
 

 
schvaľuje 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v aktuálnom znení  predĺženie nájmu  nebytových priestorov  -  pavilón v budove 
Materskej školy Ľ. Fullu 12 v Bratislave s podlahovou plochou 255,60 m2  pre žiadateľa Detské 
súkromné zariadenie Svetielko s. r. o., Púpavová 34, Bratislava, IČO: 43964273 , s nájomným vo 
výške 10,00 €/m2/rok,  s dobou prenájmu od 01.08.2017 do 31.07.2018 za účelom zabezpečenia 
výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít, ktoré s ním súvisia pre deti vo veku od 18 mesiacov do  
3 rokov. 

Dôvodová správa 
 

 Mestská časť Bratislava-Karlova Ves podpísala dňa 15.01.2008 s Ing. Michaelou 
Moyzesovou, IČO: 40099920  Zmluvu  o nájme nebytových priestorov č. 244 0 37 70 07 na 
prenájom pavilónu  v objekte Materskej školy Ľ. Fullu č. 12 v Bratislave za účelom zabezpečenia 
výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít, ktoré s ním súvisia. Nájomca zabezpečil na vlastné 
náklady so súhlasom prenajímateľa na predmete nájmu stavebné práce, ktoré majú charakter 
trvalého zhodnotenia nebytových priestorov (oprava strechy) a o tieto náklady mu bolo znížené 
nájomné. Zmluva č. 244 0 37 70 07 bola ukončená dohodou ku dňu 31.12.2008.  
 Dňa 22.01.2009 bola medzi  Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves a Detským 
súkromným zariadením Svetielko, s. r. o., konateľ Ing. Mgr. Michaela Moyzesová,  IČO: 
43964273, Púpavová 34, Bratislava podpísaná  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 003 0 37 
41 09   v znení platného dodatku  (ďalej zmluva). Čas trvania nájomného vzťahu bol dohodnutý do 
31.07.2017.  
 Detské súkromné zariadenie Svetielko s. r. o., Púpavová 34, 841 04 Bratislava požiadala       
o predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte Materskej školy Ľ. Fullu      
č. 12  v Bratislave.  
 Predmetom nájmu sú nebytové priestory s podlahovou plochou 255,60 m2 , pozostávajúce    
z herne, spálne, umyvárne a WC pre deti, WC pre personál, šatne, skladu, kabinetu a schodiska.  
  
Prehľad výšky nájmu: 
Obdobie NZ Nájom v €/m2/rok 

15.01.2008 -  31.07.2012 244 0 37 70 07   8,30  

01.01.2009 -  31.07.2012 003 0 37 41 09   8,30  

01.08.2012 -  31.07.2017 003 1 37 41 09  10,00  
 
Ročné nájomné je celkom 2 556,00 €, splatné je mesačne v sume 213,00 €.  



Nájomca uhrádza okrem nájomného aj  poplatky za energie a služby v zmysle technického 
prepočtu. Nájomca uhrádza svoje záväzky riadne a včas.   
Stanovisko odd. školstva: „Vzhľadom na to, že vývoj počtu detí v Karlovej Vsi bude mat podľa 
posledných údajov stúpajúci charakter, je možné, že budeme potrebovať väčšie kapacity v 
budúcich rokoch. Z tohto pohľadu by bolo lepšie uzatvárať zmluvu o nájme na kratšie obdobie, 
povedzme vždy na jeden rok s tým, že najmenej tri mesiace vopred sa oznámi nájomcovi 
ukončenie zmluvy, alebo sa predĺži na ďalší rok“. 
V súlade s požiadavkami odborných komisií, bolo oddeleniu školstva oznámená požiadavka 
preskúmania možnosti prevádzkovať predškolské zariadenie v réžii mestskej časti. 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy možno schváliť v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom 
miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Dôvodom 
schválenia nájmu v súlade s citovaným ustanovením zákona o majetku obcí je skutočnosť, že 
žiadateľ zabezpečil na vlastné náklady so súhlasom prenajímateľa na predmete nájmu stavebné 
práce, ktoré majú charakter trvalého zhodnotenia nebytových priestorov (oprava strechy), a v 
predmetnom priestore žiadateľ zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces pre deti od 18 mesiacov 
do 3 rokov.  

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Detského 
súkromného zariadenia Svetielko s.r.o. o predĺženie nájmu nebytových priestorov  a odporúča 
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.  

Stanoviská komisií k materiálu Žiadosť Detského súkromného zariadenia Svetielko s. r. o.     
o  predĺženie nájmu nebytových priestorov. 
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 27.04.2017: 
Finančná komisia odporúča : 

a) preskúmať či nevznikne potreba predmetných priestorov pre mestskú časť, z hľadiska 
pripravovanej zmeny veku plnenia povinnej predškolskej dochádzky 
b) spracovať odhad realitnej kancelárie o hodnote nájmu 
c) prenájom na 1 rok s prispôsobením ceny nájmu finančnému odhadu a následným 
vyhlásením obchodnej verejnej súťaže 

Prít. : 9                   Za : 9                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0 
 
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 24.04.2017: 
Komisia RPHSR odporúča preskúmať možnosť prevádzkovať predškolské zariadenie v 
predmetných priestoroch v réžii mestskej časti. 
Za: 4    Proti: 0    Zdržal sa: 1 
 
Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 25.04.2017: 
A) Komisia ŠMŠ odporúča schváliť predĺženie nájmu nebytových priestorov tak, ako je  
predložené v návrhu. 
Prít.: 8   Za : 6                   Proti : 1                       Zdrž. : 1 
 
B) Komisia ŠMŠ žiada prednostu predložiť k návrhu cenový odhad – porovnanie cien podobných 
prenájmov v danej lokalite 
Prít.: 7   Za : 7                   Proti : 0                       Zdrž. : 0 
 
Stanovisko komisie bytovej, sociálnej a zdravotnej a pre seniorov (BSZ) zo dňa 25.04.2017: 
Komisia žiada o informáciu, či MČ nevie využiť pre vlastnú prevádzku priestory MŠ na Ľ. Fullu v 



rozsahu ako poskytuje súčasný prevádzkovateľ.  
Hlasovanie : prít:7 za: 7 proti:  zdržal sa:  


