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Miestny úrad Mestskej častí
Bratislava - Karlova Ves
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Mestská čast' Karlova Ves

Referát podnikatel'ských činností,

obchodných s?užieb a nebytových priestorov

Eva Osrmanová

Námestie sv. Františka 8
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842 62 Bratislava

Vec: Žiadosť o nájomnú zmíuvu a povolenie vstupu do školského zariadenia

Týmto Vás žiadam o nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov v objekte materskej školy na
Ko?ískovej ulici pre škoíský rok 2017/2018 za účelom realizovania foík)ómeho krúžku ,,Folklór s láskou"
v termíne od 1.10.20l7 do 31.5.20l8. Vyučovanie prebieha v triede s využívanou plochou 20rrr' a to 2
krát týždenne v pondeíok v čase od 15:00 do 16:30 a vo štvrtok v čase od 15:00 do 16:00.

Za kladné vybavenie žiadosti Vám vopred d'akujem

S pozdravom

Mgr. DomifflilÍa Gabčová

v Bratislaye Dňa 22.5.20l7
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Tento výpis má informatívny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony

Okresný Úrad Bratislava
Číslo živnostenského registra: 110-199992
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Obchodné meno
Dominika Gabčová - DoVeLAN

IČO
45908460

Miesto podnikania
84105 Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 3039/26

Predmety podníkanía

1. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Deň vzniku oprávnenia: 18.10.2010

2. Sprostredkovatel'ská činnosť v oblasti obchodu

Deň vzniku oprávnenia: 18.10.2010

3. Sprostredkovatel"ská činnosť v oblasti služieb

Deň vzniku oprávnenia: 18.10.2010

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovatel'om živnosti (vel"koobchod)

Deň vzniku oprávnenia: 18.10.2010

5. Činnosť podnikatel'ských, organizačných a ekonomických poradcov

Deň vzniku oprávnenia: 18.10.2010

6. Počítačové služby

Deň vzniku oprávnenia: 18.10.2010

7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Deň vzniku oprávnenia: 18.10.2010

8. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Deň vzniku oprávnenia: 18.10.2010

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Deí" vzniku oprávnenia: 18.10.2010

10. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

Deň vzniku oprávnenia: 18.10.2010

11. Upratovacie práce

Deň vzniku oprávnenia: 18.10.2010

12. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

Deň vzniku oprávnenia: 18.10.2010

13. Fotografické služby

Deň vzniku oprávnenia: 18.10.2010

http://www.zrsr.sk/zr vypis.aspx?lD=l&V=A 1/2
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PRIMÁ jazyková škola s.r. o. Kazamká 5/B, Bratislava 821 06
?MíeSfn'lu??'ra ':J í'ííl :;" :: 'i: ?-I(";= j?'C :alr Í'

Bratislava - l<arlova SJes

Vec: žiadost' Evíd. číslo
MÚ Karlova Ves '?Číslospísu
Vážená pani Iliana edvid'ov:

vedúca školského oddelenia

Dátum: i 1 -05- 2017
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Bratislava 09.05.2017

Vážená pani Medvid'ová,

Jazyková škola PRIMA s.r.o. vyučuje AJ od r... 1993 v MŠ mesta Bratislava a v prímestských
častiach.V súčasnosti vyučujeme AJ v 32 MŠ, v regióne, ktorý patrí do Vašej-p8sobnosti je to
MŠ na Kolískovej ul. č.- 14 kde p8sobíme už 7 rokov.

Za uvedené obdobie sme získali dostatok vedomostí a skúseností a na ich základe si dovol'ujeme
Vás požiadat' o udelenie súhlasu k vyučovaniu AJ v škol. roku 2017/2018 na horeuvedenej MŠ.

Vnašej JŠ vyuěovanie vedú lektorky alektori spožadovaným vzdelaním, dostatočnými
skúsenost'ami apraxou. Celý pro.ces je založený na pútavej ahravej forme, je vsúladleskúsenost'ami apraxou. [:elý pro5es 3e založený na pútave) ahrave3 torme, )e vsúladye
s výchovnovzdelávacím režimom MS a v celom rozsahu je podriadený príkazom riaditerky MS.
Vyuěovanie je rozdelené do dvoch kurzov a to zimný (október až január) a letný (február až
máj) vždy dva krát v týždni (pondelok, streda streda, štvrtok od 15 do 16 hod.). Používané sú
predpísané učebné pomócky'-schválené MŠ SR ato Bussy Bee I aBussy Bee II, Muddle
farm,Noisy noisy knights, Snappy sounds farm k tomu d'alšie obrazové materiály a zvukové
nosiěe. Učebné pomócky dávame- det'om bezplatne. 'Úhrady nájomného voči MÚ vykonávame
v stanovených termínoch

Vyjadrenie riaditel'ky MŠ:

Zostávam s pozdravom

Ing. Pavol Sadák

konatel' / ',»

Tel: 0904 819 733
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Mgr. Monika Šuleková, Jamnického 18, 84105 Bratislava
0905 566 860, suNekova.ínoníka Nířgní:íjU.com

MÚ MČ Karlova Ves

Školské oddelenie

Nám. Sv. Františka 8

842 62 Bratislava

V Bratislave, 09.05.2017

Vec: Doporučenie žiadosti

Riaditel"ka MŠ Kolískova 14, Bratislava doporučuje schválit' žiadost' jazykovej školy
Prima s.r.o. na vyučovanie anglického jazyka v našej materskej škole v šk. roku 201 7/20 18.

S danou 5azyko-vou školou máme dobré dlhoročné skúsenosti.

S pozdravom, Mgr. Monika Šuleková

Riaditel'ka MŠ
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Oddiel: Sro
Vložka číslo: 54288/B

Číslo dožiadania : el-98554/201 7/B

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava l

k dátumu 02.05.2017
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I. Obchodné meno

PRIMA jazyková škola, s. r. o.

Il. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kazanská 5B/"12257
Názov obce: Bratislava
PSČ: 821 06
Štát: Slovenská republika

Ill. IČO: 44 368 097

IV. Deň zápisu: 05.09.2008

Sl Právna forma: Spoločnost' s ručením obmedzeným

Vl. Predmet podnikanía (čínnosti)

1 . vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi (maloobchod), alebo na
účely jeho predaja iným prevádzkovatel'om živnosti (vel'koobchod),
3. sprostredkovatel'ská činnost' v oblasti obchodu,
4. sprostredkovatel'ská činnost' v oblasti výroby,
5. sprostredkovatel'ská činnost' v oblasti služieb,
6. reklamná a marketingová činnost',

Vll. Štatutárny orgán: konatel'

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Sadák
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kazanská 5B/1 2257

Strana 1



Názov obce: Bratislava
PSČ: 821 06
Štát: Slovensko
Dátum narodenia: 04.03.1948
Rodné číslo: 480304/132

Vznik funkcie: 05.09.2008

Spósob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
samostatne

Vlll. Spoločníci

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Sadák
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kazanská 5B/12257
Názov obce: Bratislava
PSČ: 821 06
Štát: Slovensko

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR
Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

IX. Výška základného imania

6 639,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

6 639,000000 EUR
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Ďalšie právne skutočnosti

Xl. Iné d'alšie právne skutočnosti

1 . Obchodná spoločnost' bola založená zakladaterskou listinou zo dňa 1 3.8.2008 v súlade
s ust. §§ 57 ods. 3, 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Výpis zo dňa 02.05.2017
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l
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Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a § 35 ods. 1
písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pósobnosti orgánov verejnej moci a o zmene-a doplneni
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v zneni neskoršich predpisov a podl'a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii

@ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
0 Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku
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Stav autorizácie Plgtná

Čas autorizácie 02.05.2017 1119:48

(,asovereniaautorizácie 02.05.201711:20:04

Miesto autorizácie
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Identifikátor MinisterstvospravodlivostiSR,ICA-10386276,NTRSK-00166073,SK

Zastupujúca

Mandát
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Stav časovej pečiatky Platná

(,as vystavenia časovej pečiatky 02.05.201711 :19:48

Vydavateí' 5,)ByBj pB5jB{3y CN=Tíme Sfamp AufŤOrífý 1 , OICSEP, O=NarodnV 5ezpecnosfny urad,
C=SK
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CN=Time Stamp Authority 1 , OU=SEP, 0=Narodny bezpecnostny urad,
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f6 zaručenej konverzii

.Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii SP-02-05-2017-001145

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 02.05.2017 11:20:04

Hodnota elektronického odtlačku póvodného elektronického dokumentu
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Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku l
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Podpis a pečiatka
SLOVENSKA

'=#=;: 'í pqš7a,
Partio,

975 99

2/2
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IČ0 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S

Meno Lucia

Priezvisko Kollárová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

") Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spósobom, tieto údaje sa neuvádzajú.

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S
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Súkromná základná umelecká škola, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava
informacie@suzus.sk; www.suzus.sk
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Evid. číslo

?Číslospisu

Miestny úrad MČ Karlova Ves
Námestie sv. Františka č. 8
842 62 Bratislava

Vec: Žiadost' o prenájom triedy v materskej škole, Kolískova 14, Bratislava.

Zriad'ovatel'ka, Súkromnej ZUŠ Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava, zaradenej do siete škól MŠ SR,
Ing. Mgr. Michaela Moyzesová, týmto prosím o poskytnutie priestoru v Materskej škole v Karlovej Vsi,
Kolískova 14, v šk. r. 201 7/20 18, potrebného pre výtvarnú výučbu detí od 4 rokov možnú v zmysle platných
učebných osnov pre ZUŠ. Priestor na výučbu sa nachádza v budove MŠ, (miestnost' 17m2, elektrika,
osvetlenie, voda).

Výučba by bola poskytovaná::Ja, .i<,-?, A x'y-
2x do týždňa - od ..'.}..:':..-..-..-....../............ do 29. 06. 2018.

1. skupina: utorok 15,00-16,30 hod.

2. skupina: piatok 15,00-16,30 hod.

(pedagóg: Mgr. Hana Boskovičová)

Dovorujeme si Vás požiadat' o zl'avu za prenájom nebytových priestorov, pretože našou snahou je
zachovat' vysokú úroveň výučby a pritom nezvyšovat' školné poplatky. Pre úplnost' uvádzame, že školné je
10 Eur/ mesiac, vrátane všetkých pom8cok, materiálu, pedagóga a prenájmu. V triede je cca 8-10 žiakov
materskej školy).

Boli by sme radi keby ste, túto našu snahu podporili, čím by sa nám vzájomne podarilo odborne
podchytit' najmladšiu generáciu.

Ďakujem.
S pozdravom,

/ .?'7

Ing. Mgr. MichaeMaMoyzesová
zriad'ovatel'ka SZUŠ

8úKROMNA zA?xpahA
uíwqíecJ šŘoÚ

8R2"IŽ o09V"B RADoTLl 'SNLkAGA' @
iř'aal? čn l9p-%;

www. suzus. sk

informacie@suzus.sk
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Kód banky.' BIC (SWIFT).'TATRSKBX
č.ú..'zez oo'is ygoiiioo
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IBAN: SK5311000000002620078190

Telefón/mobil
0905 281 606

DIČ
202 224 6979


