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 Žiadosť pani A. Mazalovej  o predĺženie nájmu nebytového priestoru (školský bufet) v objekte 
SŠ Tilgnerova a o povolenie výmeny vchodových dverí do bufetu  
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Prerokované: 
 
- v miestnej rade  16.06.2020   miestna rada prerokovala materiál  
       a     o d p o r ú č a  
       predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
- v komisii ŠKŠ 09.06.2020 
- v komisii F  11.06.2020 

 
 

 

 

 

 



 
      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  predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa 

v objekte SŠ Tilgnerova o výmere 29,08 m2 za účelom prevádzkovania školského bufetu p. A. 

Mazalovej, Bratislava, IČO: 37606816  s nájomným vo výške 109,70 €/m2/rok,  s dobou prenájmu 

od 01.08.2020 do 31.07.2025. 

 

 

            B.  súhlasí 

 

s výmenou vchodových dvojkrídlových dverí do bufetu (vstup pre zákazníkov)  na vlastné 

náklady  nájomcovi p. A. Mazalovej, bez nároku na refundáciu akýchkoľvek nákladov spojených 

s predmetnou výmenou.  
 

 

Dôvodová správa 

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves s nájomcom p. A. Mazalovou  uzatvorila dňa 

25.07.2017 Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 415/2017. Čas trvania nájmu bol dohodnutý 

do 31.07.2020. Predmetom prenájmu je nebytový priestor s podlahovou plochou 29,08 m2 ktorý 

sa nachádza v objekte SŠ Tilgnerova. Nebytový priestor sa prenajíma za účelom prevádzkovania 

školského bufetu.   

Nájomca požiadal o predĺženie  zmluvy o nájme nebytových priestorov a požiadal aj o možnosť 

výmeny drevených vchodových dvojkrídlových dverí za plastové dvere. Jedná sa o vstupné dvere 

pre zákazníkov, ktoré by nájomca vymenil na vlastné náklady a nebude požadovať refundáciu 

nákladov spojených s ich výmenou. Výmenou sa nebytový priestor zhodnotí, vstup bude 

estetickejší ako aj bezpečnejší. Súčasťou materiálu sú aj fotografie dverí, ktoré sú predmetom 

výmeny. 

 

Prehľad výšky nájmu: 

Obdobie NZ Nájom v €/m2 /rok 

01.08.2017 – 31.07.2020 415/2017 103,00  

 

 

Ročné nájomné žiadateľa je  celkom 2995,24 €, splatné je mesačne sumou 249,60 €.    

V celkovej výške nájomného nie sú zahrnuté poplatky za energie a služby spojené s  užívaním 

nebytového priestoru. Nájomca ich uhrádza v súlade  s technickým prepočtom spotreby 

elektrickej energie mesačne vo výške 69,44 €. Nájomca uhrádza svoje záväzky riadne a včas.   



 

    V súlade so znením prijatého Uznesenia č. 81/2019/2 zo dňa 24.09.2019 Vám 

predkladáme prehľad cien dlhodobých nájmov nebytových priestorov prenajatých na účely 

prevádzkovania školského bufetu:  

 

Nájomca Nebytový 

priestor 

Zmluva o nájme č. Výmera v m2 Cena nájmu 

Ľudmila Vasile 

Hrubjáková   

objekt 

Majerníkova 60 

439/2017 8,76    42,00 

€/m2/rok  

Sandra 

Banášová   

ZŠ Majerníkova 

62 

381/2018 42,45    22,00 

€/m2/rok  

 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetný nebytový priestor sa nachádza v objekte Spojenej 

školy Tilgnerova, požiadali sme p. riaditeľku o  stanovisko k žiadosti o predĺženie nájmu, ako aj 

k výmene dverí do bufetu.  

 

Stanovisko p. riaditeľky RNDr. Dany Ihnaťovej zaslané emailom dňa 24.02.2020: 

„súhlasím s predĺžením nájmu nebytového priestoru (školský bufet ) na  SŠ, Tilgnerova 14.  

Spolupráca s pani Mazalovou je veľmi dobrá, vychádza nám v ústrety pri zabezpečovaní 

školských akcií. Tiež súhlasím s rekonštrukciou vchodových dvojkrídlových dverí. Tak ako píše, 

pani Mazalová, vchod bude estetickejší  a bezpečnejší ( sú to presklené dvere) a zhodnotí sa aj 

priestor bufetu“.  

 

Mestská časť Bratislava Karlova Ves je vlastníkom nehnuteľnosti súpisné číslo 714 na  

pozemku p.č. 359. Predmetom prenájmu je miestnosť na prízemí objektu SŠ Tilgnerova  

v Bratislave pri hlavnom vchode s podlahovou plochou 29,08 m2. Nebytový priestor sa prenajíma 

za účelom prevádzkovania školského bufetu. 

Predĺženie nájomnej zmluvy možno schváliť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR   

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. 

Dôvodom schválenia predĺženia nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade 

s citovaným ustanovením zákona o majetku obcí je skutočnosť, že žiadateľ o predĺženie nájmu 

bol v roku 2017 na základe zverejnenia a vyhodnotenia Podmienok obchodnej verejnej súťaže 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov vyhodnotený ako víťaz 

obchodnej verejnej súťaže. Ďalšími dôvodmi je spokojnosť p. riaditeľky so spoluprácou so 

žiadateľkou v rámci bežnej prevádzky školského bufetu, ako  aj v rámci organizovania školských 

akcií, zo strany žiakov, študentov a rodičov neboli vznesené pripomienky k činnosti školského 

bufetu ani k sortimentu, žiadateľka má záujem na vlastné náklady vymeniť drevené vchodové 

dvere za plastové, čím by sa celý priestor zatraktívnil a zhodnotil.    

Výška nájomného v návrhu uznesenia je upravená o výšku miery inflácie stanovenej 

Štatistickým úradom SR za roky 2017, 2018, 2019 zverejnenú Štatistickým úradom SR.  

 
 



Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť pani A. 

Mazalovej  o predĺženie nájmu nebytového priestoru (školský bufet) v objekte SŠ Tilgnerova 

a o povolenie výmeny vchodových dverí do bufetu  a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie 

miestneho zastupiteľstva v alternatíve 2. 

Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 09.06.2020: 

Komisia ŠKS odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť v alternatíve 2 materiál k žiadosti pani 

A. Mazalovej  o predĺženie nájmu nebytového priestoru (školský bufet) v objekte SŠ Tilgnerova 

a o povolenie výmeny vchodových dverí do bufetu. 

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

 

 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 11.06.2020: 

Finančná komisia berie na vedomie „Žiadosť p. A. Mazalovej o predĺženie nájmu nebytového 

priestoru (školský bufet) v objekte SŠ Tilgnerova a povolenie výmeny vchodových dverí do 

bufetu a .“ a odporúča schváliť  materiál v predloženej alternatíve č. 2 : 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v aktuálnom znení  predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa 

v objekte SŠ Tilgnerova o výmere 29,08 m2 za účelom prevádzkovania školského bufetu p. A. 

Mazalovej, Bratislava, IČO: 37606816  s nájomným vo výške 105,80 €/m2/rok,  s dobou prenájmu 

od 01.08.2020 do 31.07.2025. 

Prít. : 7                 Za : 7                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 

 


