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

Materiál na 34. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 24.04.2018

Žiadosť Detského súkromného zariadenie Svetielko, s.r.o. o predĺženie nájmu nebytových
priestorov v budove Materskej školy Ľ. Fullu 12 

Predkladateľ: Spracovateľ:

Mgr. Michal Drotován Mgr. Eva Osrmanová
prednosta oddelenie majetkové a podnikateľských     

činností

Prerokované:

- v komisii F dňa 05.04.2018
- v komisii RPHSR dňa 09.04.2018
- v komisii ŠMŠ dňa 03.04.2018

miestna rada prerokovala materiál 
a     o d p o r ú č a 
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

Materiál obsahuje:
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. 1,2
Výpis z obchodného registra
Fotodokumentácia z obdobia podania predchádzajúcej žiadosti o predĺženie zmluvy 
Vyjadrenie p. riaditeľky MŠ Ľ. Fullu 12, Evy Jurskej
Prehľad súkromných zariadení 
     

NÁVRH  UZNESENIA
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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

VARIANT 1
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 01.08.2018 do 31.07.2021 za účelom zabezpečenia
výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít, ktoré s ním súvisia pre deti vo veku od 18 mesiacov do 3
rokov.

VARIANT 2
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  12,00 €/m2/rok,  s dobou prenájmu  od 01.08.2018 do 31.07.2023 za účelom zabezpečenia
výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít, ktoré s ním súvisia pre deti vo veku od 18 mesiacov do 3
rokov.

VARIANT 3
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  15,00 €/m2/rok,  s dobou prenájmu  od 01.08.2018 do 31.07.2020 za účelom zabezpečenia
výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít, ktoré s ním súvisia pre deti vo veku od 18 mesiacov do 3
rokov.

VARIANT 4
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 ............. €/m2/rok,  s dobou prenájmu od 01.08.2018 do ................. za účelom zabezpečenia
výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít, ktoré s ním súvisia pre deti vo veku od 18 mesiacov do 3
rokov.

Dôvodová správa
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Na  základe  výzvy  Miestneho  úradu  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  zo  dňa
04.01.2018 vo veci  uplynutia  doby nájmu  nebytových  priestorov nachádzajúcich sa  v Materskej
škole Ľ. Fullu v Bratislave doterajší nájomca spol. Detské  súkromné zariadenie Svetielko, s. r. o.
zaslala žiadosť o predĺženie nájmu. (viď. príloha)

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. V súlade  so znením  Uznesenia  č.  312/2017 miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves bola doba nájmu  pre žiadateľa predĺžená do 31.07.2018. (dodatok č.  2 –
predmetný dodatok zároveň obsahuje aj inflačnú doložku).

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
01.08.2017 -  31.07.2018 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.
Vyjadrenie  odd.  školstva:
„DSZ Svetielko,  s  .r.  o.  sídli  v  materskej  škole  Ľ.  Fullu.  Podľa  doteraz platnej  zmluvy  ide  o
priestory 1 herňa,  1  spálňa,  umyváreň  a WC  pre deti,  WC  pre personál,  šatňa,  sklad,  kabinet,
schodiská (celkom 255,60m2).  Jasle  majú samostatný vchod, využívajú  vonkajší areál materskej
školy a jedáleň. K priestorom patrí aj kuchynka. Podľa zmluvy prenajaté priestory využíva nájomca
na  zabezpečenie  výchovno-vzdelávacieho  procesu a  aktivít,  ktoré s  ním  súvisia  pre  deti  od 18
mesiacov do 3 rokov. " Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, pod ktorý spadá
zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa v § 32b uvádza:
v odst.  1:  V zariadení  starostlivosti  o deti  do troch  rokov veku dieťaťa  sa poskytuje služba na
podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa
do  troch  rokov  veku,  ak  sa  rodič  alebo  fyzická  osoba,  ktorá  má  dieťa  zverené  do  osobnej
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starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo
na vysokej  škole,  pripravuje  na trh práce  alebo  vykonáva aktivity  spojené so  vstupom alebo s
návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
v odst. 3: V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú a) bežné úkony
starostlivosti o dieťa, b) stravovanie, c) výchova.
v  odst.  5:  V  zariadení  starostlivosti  o  deti  do  troch  rokov  veku  dieťaťa  možno  poskytovať
starostlivosť najviac o 12 detí v jednej dennej miestnosti, ktorá spĺňa funkciu herne a spálne; to
platí, aj ak je spálňa stavebne oddelená od herne a deti užívajú oba tieto priestory. Počet detí podľa
prvej vety možno zvýšiť najviac o tri deti, ak sa v dennej miestnosti alebo v priestoroch spálne a
herne neposkytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku veku.
Herne a spálne v budove materskej školy Ľ. Fullu 12 patria svojou rozlohou k tým väčším v rámci
materských škôl v MČ Bratislava-Karlova Ves. Ak by trieda slúžila  pre potreby materskej školy,
podľa podlahovej  výmery a pri dodržaní školského  zákona, by sa do triedy zmestili  maximálne
počty detí, ktoré stanovuje školský zákon (20 až 22 podľa § 28 odst. 9 Zákona č. 245/2008 Z.z. -
školský zákon) s možnosťou navýšenia o 3 deti v triede.

Mestská časť na základe štatistického sledovania nepredpokladá nutnosť využitia priestorov, ktoré
má v nájme SDZ Svetielko, s.r.o.,  pre potreby materskej školy Ľ. Fullu 12 v šk. roku 2018/2019,
avšak  pri dlhodobom sledovaní  trendu naplnenosti  materských  škôl a  ich  tried  nie  je  vylúčená
organizačná zmena.
Rodičia  detí v MČ Bratislava-Karlova Ves využívajú  aj iné  súkromné  zariadenia.  Z dostupných
internetových  informácií  sú to: Jasle  Happy na ulici Nad Lúčkami 4, Súkromné detské centrum
Stonožka,  Staré  Grunty  324A  (nad  Lidlom),  Miniclub  súkromná  škôlka,  Staré  Grunty  330.
Zariadenia poskytujú služby v budovách, ktoré nie sú majetkom mestskej časti. (prehľad v prílohe)
Počnúc 1.marcom 2017 je  v platnosti novela  zákona o sociálnych  službách a z nej vyplývajúca
povinnosť registrácie poskytovateľov sociálnych služieb.  Na základe vyžiadania vo veci povinnej
registrácie, miestny úrad obdržal informáciu od žiadateľa, že zaregistrovaný nie je, ale vyvíja kroky
smerujúce k registrácii.“ 
Vyjadrenie p. riaditeľky MŠ Ľ. Fullu 12, Evy Jurskej sa nachádza v prílohe materiálu.  

V súlade  s požiadavkou  komisie  F  a ŠMŠ  bola  vykonaná  dňa  06.04.2018  pracovníkmi
miestneho  úradu  obhliadka  predmetných  priestorov  zameraná  na  kontrolu  technického  stavu
nebytových priestorov. Odhad investícií predkladáme v nasledovnej tabuľke :

Navrhovaná obnova Odhad finančných prostriedkov v €
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Strecha nad vchodom + odtok dažďovej vody 1000,00
Vstupné dvere * 2500,00
Výmena svietidiel 15 x 3000,00
Sociálne zariadenie 8000,00
Podlahy, chodba, šatňa 2000,00
strecha 15000,00
SPOLU 31500,00

Na základe požiadavky  komisie F predkladáme tabuľku, ktorá dokumentuje návratnosť 
investície v prípade zvýšenia nájomného – na príklade výmeny vstupných dverí. 

Zvýšenie nájmu o Ročný nárast o Návratnosť (vstupné dvere* )  
2,00 €/m2 /rok 511,20 € 5 rokov
5,00 €/m2 /rok 1278,00 € 2 roky

Uznesenia sú predkladané variantne s prihliadnutím na vyššie uvedené.

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, v súlade s čl. 6, ods.
11  Zásad  hospodárenia  a nakladania  s majetkom  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
a s majetkom zvereným  jej  do správy  hlavným  mestom SR Bratislavou.   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  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  Detského
súkromného  zariadenie  Svetielko,  s.r.o.  o predĺženie  nájmu  nebytových  priestorov  v budove
Materskej školy Ľ. Fullu 12 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Stanoviská  komisií k  materiálu  Žiadosť  Detského  súkromného  zariadenie  Svetielko,  s.  r.  o.  o
predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove Materskej školy  Ľ. Fullu 12.

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 05.04.2018:
Finančná komisia odporúča :

a) doplniť  materiál  o variantnosť  dĺžky  –  predĺženia  nájmu  s charakteristikou
predpokladaných výhod a nevýhod jednotlivých variant

b)  doplniť materiál o možnú úpravu zmluvných vzťahov :
1.  mechanizmus automatickej valorizácie ceny nájmu
2.  ad hoc dohadovania a schvaľovania medziročne

Prít. : 9                   Za : 4                       Proti : 0                      Zdržal sa : 5
Finančná  komisia  odporúča  doplniť  materiál  o podrobnejšie  definovanie  splnenia  dôvodov
osobitného zreteľa
Prít. : 9                   Za : 7                       Proti : 0                      Zdržal sa : 1               Nehlasoval : 1
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Finančná komisia odporúča doplniť materiál o odhad investícií do predmetu nájmu, pri dĺžke nájmu
5 rokov
Prít. : 10                  Za : 8                       Proti : 0                      Zdržal sa : 1               Nehlasoval : 1

Finančná  komisia  odporúča  predložiť  materiál  na  rokovanie  miestneho  zastupiteľstva  so
zapracovanými prijatými zmenami
Prít. : 10                  Za : 8                       Proti : 0                      Zdržal sa : 1               Nehlasoval : 1

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo dňa
09.04.2018:
Komisia RPHSR dňa 09.04.2018 neprerokovala žiadny bod programu z dôvodu, že komisia nebola
uznášaniaschopná.

Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 03.04.2018:
Komisia ŠMŠ odporúča schváliť zámer  pokračovať v prenájme  nebytových priestorov v budove
materskej školy Ľ. Fullu 12 detskému súkromnému zariadeniu Svetielko s.r.o. „jaselského typu“
a žiada  prednostu  MiÚ  o predloženie  návrhu  na  výšku  nájomného  za  m2/rok  (minimálne
10eur/m2/rok) a vyčísliť výšku potrebných investícií do príslušnej časti budovy pri prenájme na 5
rokov do najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva v apríli.
Prít.: 8 Za : 8                Proti : 0                Zdrž. : 0
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