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       predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES 
 

 
A. 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 o výmere  765,35 m2 , ktoré 
sa nachádzajú v objekte na Majerníkovej ul. č. 60 v Bratislave, žiadateľovi Základná umelecká 
škola J. Kresánka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava, IČO: 36067253,  vo výške ceny úhrad energií 
a služieb,  s dobou prenájmu  od 01.08.2019 do 31.07.2028 za účelom zabezpečenia  výchovno - 
vzdelávacieho procesu  v rámci odborov základnej umeleckej školy. V prípade ak nájomná zmluva 
nebude podpísaná do 90 dní od prijatia uznesenia, mestská časť vyhlási obchodnú verejnú súťaž na 
prenájom predmetných nebytových priestorov. 
 
 

  B. 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 o výmere  113,97 m2 , ktoré 
sa nachádzajú v objekte na Majerníkovej ul. č. 60 v Bratislave, žiadateľovi Karloveské tanečné 
centrum, Janotova 12, 841 05 Bratislava, IČO: 31788394, s nájomným vo výške 16,00 €/m2/rok,  
s dobou prenájmu od 01.08.2019 do 31.07.2028 za účelom zabezpečenia  pohybovej výchovy 
v oblasti spoločenských tancov a súčasného tanečného športu pre deti a dospelých. 
V cene nájomného 16,00 €/m2 /rok sú premietnuté investície, ktoré  mestská časť plánuje v budove 
zrealizovať. V prípade ak nájomná zmluva nebude podpísaná do 90 dní od prijatia uznesenia, 
mestská časť vyhlási obchodnú verejnú súťaž na prenájom predmetných nebytových priestorov. 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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 školy A. Dubčeka v Bratislave, Majerníkova 62, Bratislava. Nebytové 
priestory v budove na Majerníkovej 60 sú prenajaté viacerým nájomcom. ( ESPRIT, o. z., 
CENADA, n. o., RC Dlháčik, o. z., SZUŠ, Prokofievova 5, Ľudmila Vasile Hrubjáková).                     
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.  

Na základe upozornenie zaslaného Základnej umeleckej škole J. Kresánka (ďalej ZUŠ) 
a Karloveskému tanečnému klubu (ďalej KTC) zo strany mestskej časti o uplynutí času trvania 
nájmu (čas trvania obidvoch nájmov do 31.07.2019), požiadala ZUŠ, ako aj KTC o predĺženie 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 438/2017 a Zmluvy o nájme nebytových priestorov         
č. 437/2017.  

ZUŠ je nájomcom v budove na Majerníkovej 60 od roku 2007. V súčasnosti má ZUŠ 
prenajaté nebytové priestory v spomínanej budove na II. a III. nadzemnom podlaží o celkovej 
výmere 765,35 m2. Nebytové priestory nájomca využíva za účelom vyučovania v rámci odborov 
základnej umeleckej školy.  Nájomca uhrádza zálohové platby za energie a služby podľa 
technického prepočtu spotreby  energií vo výške 822,76 € mesačne.  

KTC je nájomcom v predmetnej budove od roku 2013. V súčasnosti má KTC prenajaté 
nebytové priestory v budove na Majerníkovej 60 na I. podzemnom podlaží o celkovej výmere 
106,83 m2 . Nebytové priestory nájomca využíva za účelom zabezpečenia pohybovej výchovy 
v oblasti spoločenských tancov a súčasného tanečného športu pre deti a dospelých. Nájomca 
uhrádza nájomné vo výške 1922,94 € a zálohové platby za energie a služby podľa technického 
prepočtu spotreby energií vo výške 114,84 € mesačne.  
 
Prehľad výšky nájmu: 
Nájomca NZ Obdobie Nájom v 

€/m2/rok 
Zálohové 
platby za 
energie 
a služby v 
€/mesačne  

ZUŠ J. Kresánka 207 0 36 40 07 + 
dodatky 1,2,3,4,5 

03.09.2017 – 31.07.2017   -  595,93 

 438/2017 01.08.2017 – 31.07.2019  - 822,76 

KTC 092 0 31 41 13 01.06.2013 – 31.07.2017 2051,46 110,23 

 437/2017 01.08.2017 – 31.07.2019 1922,94 114,84 

     
 

 
 



 
 
 
Vzhľadom na snahu zabezpečiť rovnosť podmienok prenájmu pre všetkých nájomcov 

v objekte na Majerníkovej 60 a vzhľadom na prejavený záujem nájomcov  o dlhodobý prenájom, 
navrhujeme znenie uznesenia tak,  ako bolo schválené Uznesením  č. 412/2018 A a č. 413/2018 A 
pre nájomcov Esprit, o. z., Centrum nadania, n. o. a Uznesením č. 452/2018 pre nájomcu Súkromná 
umelecká škola, Prokofievova 5. 
V cene nájomného sú premietnuté investície, ktoré  mestská časť plánuje v budove zrealizovať.  
(sociálne zariadenia do konca roku 2019, podlahy do konca roku 2020, strecha do konca roku 2021).  
Čas trvania nájmu navrhujeme zosúladiť už s existujúcimi dlhodobými nájmami (ESPRIT, n.o. do 
31.07.2028, CENADA o. z. do 31.07.2028, SZUŠ do 31.07.2028). Jednotné ukončenie doby nájmu 
umožňuje  mestskej časti posúdiť, prípadne prehodnotiť pokračovanie predmetných nájmov, 
eventuálne zvážiť efektívne využitie celej kapacity budovy ako celku pre potreby 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 účel 
prenájmu bude výchovno-vzdelávací proces slúžiaci najmä pre deti bývajúce v Karlovej Vsi. 

Miestna rada MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovala materiál Predĺženie nájmov          
v objekte na Majerníkovej 60 pre žiadateľov - Karloveské tanečné centrum a Základná umelecká 
škola J. Kresánka a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 04.06.2019: 
Komisia ŠKŠ odporúča MiZ  schváliť predložený návrh predĺženia nájmov v objekte na 
Majerníkovej 60 pre žiadateľov - Karloveské tanečné centrum a Základná umelecká škola        
J. Kresánka 
Prít.: 5   Za:  4               Proti: 0                 Zdrž.: 1  
 
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 06.06.2019: 
Finančná komisia berie na vedomie materiál Predĺženie nájmov v objekte na Majerníkovej 60 a 
odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
Prít. : 7            Za: 7                 Proti: 0                   Zdržal sa: 0 
 
 
 


