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NÁVRH  UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 

      
                  

         
      1.  schvaľuje 

 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v aktuálnom znení prenájom nebytových priestorov žiadateľovi DoVeLAN – 
Dominika Gabčová, Majerníkova 26, 841 05 Bratislava,  IČO:  45908460, o výmere 74,16 m2, 
ktoré sa nachádzajú v objekte Materskej školy Ľ. Fullu  v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 
€/hod., v rozsahu 2 hodín týždenne, s dobou prenájmu od 13.11.2017 do 31.05.2018 , za účelom 
realizácie folklórneho krúžku „Folklór s láskou“ výlučne pre deti navštevujúce predmetné 
predškolské zariadenie. 
 

   
      2. schvaľuje 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v aktuálnom znení prenájom nebytových priestorov žiadateľovi StepUP, s. r. o., 
Horné Orešany  559, 919 03, IČO: 46575537, o výmere 59,50 m2, ktoré sa nachádzajú v objekte 
Materskej školy Pod Rovnicami v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 €/hod., v rozsahu 2 hodín 
týždenne, s dobou prenájmu od 13.11.2017 do 30.06.2018, za účelom realizácie tanečného 
a výtvarného krúžku výlučne pre deti navštevujúce predmetné predškolské zariadenie. 

 
       

Dôvodová správa 
 
 Mestská časť Karlova Ves je zriaďovateľom deviatich materských škôl. Vzhľadom na 
skutočnosť, že vzdelávanie v materskej škole podporuje osobnostný rozvoj detí vo viacerých 
oblastiach, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, dopĺňa rodinnú výchovno-vzdelávaciu 
činnosť využívajú sa  nebytové priestory nachádzajúce sa v predmetných materských školách aj 
na rôznu krúžkovú činnosť, ktorá rozvíja deti v telesnej, estetickej, intelektuálnej oblasti, rozvíja 
ich schopnosti a zručnosti.  
Zámer prenajať predmetné nebytové priestory bol zverejnený na úradnej tabuli mestskej časti.   

DoVeLan – Dominika Gabčová, Majerníkova 26, 841 05 Bratislava požiadala dňa 
12.09.2017 o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Materskej škole Ľ. Fullu.  Dňa 
26.09.2017 upravil nájomca emailom dátum začiatku prenájmu.  Jedná sa o triedu s výmerou 
74,16 m2, ktorá sa bude využívať na realizáciu folklórneho krúžku „Folklór s láskou“ v termíne od 
13.11.2017 do 31.05.2018 vždy v utorok v čase od 15:00 hod. do 16:30 hod. S prenájmom 
v predmetnej materskej škole p. riaditeľka vyjadrila písomne svoj súhlas.   
 Žiadateľ vedie krúžok „Folklór s láskou“ aj v Materskej škole Kolískova. Tento prenájom 
bol schválený Uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
329/2017. 



StepUP, s. r. o., Horné Orešany 559/9, 919 03, konateľ Dis. art. Mário Novák, konateľ 
požiadal 
dňa 28.09.2017 o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Materskej škole Pod 
Rovnicami.  Dňa 09.10.2017 zaslal upresňujúci email k prenájmu.  Jedná sa o triedu s výmerou 
59,50 m2, ktorá sa bude využívať na vedenie výtvarného krúžku a tanečného krúžku  v termíne od 
13.11.2017 do 30.06.2018. S prenájmom v predmetnej materskej škole p. riaditeľka vyjadrila 
písomne svoj súhlas, požadovaný súhlas ku konkrétnym časom a dňom do dňa odovzdávania 
materiálov nebol žiadateľom doručený.   
 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 vzdelávanie v materskej škole podporuje osobnostný rozvoj detí vo viacerých 
oblastiach, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, dopĺňa rodinnú výchovno-vzdelávaciu 
činnosť, rozvíja deti v telesnej, estetickej, intelektuálnej oblasti, rozvíja ich schopnosti a zručnosti.  

Zámer prenajať predmetné nebytové priestory bol zverejnený na úradnej tabuli mestskej 
časti.   

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosti o prenájom 
nebytových priestorov v materských školách  v šk. roku 2017/2018  a odporúča materiál predložiť 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.  
Stanoviská komisií k materiálu Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v materských školách v 
šk. roku 2017/2018. 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 19.10.2017: 
Finančná komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
Prít. : 8                   Za : 8                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0 

 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 16.10.2017: 
Komisia RPHSR  žiada o vyčíslenie prevádzkových nákladov v materských školách za prenajatú   
plochu a dobu prenájmu. 
Za: 4    Proti: 0    Zdržal sa:1 

 

Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 17.10.2017: 

Komisia ŠMŠ odporúča MiZ schváliť predložené žiadosti o nájom nebytových priestorov 
v materských školách. 

Prít.: 6  Za : 6                 Proti : 0                Zdrž. : 0 

 
 
 

 


