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Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v materských školách v šk. roku 2017/2018  
 
 
Predkladateľ:       Spracovateľ : 
Ján Hrčka      Mgr. Eva Osrmanová 
prednosta miestneho úradu    oddelenie právne a majetkové 
 
 
Prerokované: 
 
- v miestnej rade  13.06.2017   miestna rada prerokovala materiál  
       a     o d p o r ú č a  
       predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
- v komisii ŠMŠ 06.06.2017 
- v komisii F   08.06.2017 
 
 
Materiál obsahuje: 
Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu k materiálu 
Žiadosť  

1. SportsClub FunnyDance 
2. akad. mal. Lucia Lebišová 
3. Súkromná základná umelecká škola, Ružová dolina 29 
4. SPORTWITHUS, Mgr. Rastislav Baňas 
5. PRIMA jazyková škola s.r.o. - 6 x 
6. Babydance, o.z. 
7. Nadežda Jonaštíkova – 3x 
8. DoVeLAN – Dominika Gabčová 

Prehľad žiadostí o prenájom v tabuľkovej forme 
Výpis zo živnostenského registra 

1. akad.mal. Lucia Lebišova 
2. Mgr. Rastislav Baňas – SPORTWITHUS 
3. Nadežda Jonaštíková 
4. DoVeLAN – Dominika Gabčová 

Výpis z registra občianskych združení - BABYDANCE 



      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 PRIMA jazyková 
škola, s.r.o., Kazanská 5/B, 821 06 Bratislava,  IČO:  44368097, o výmere 66,00 m2 , ktoré sa 
nachádzajú v objekte Materskej školy Borská 4 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 €/hod., 
s dobou prenájmu od 01.10.2017 do 30.05.2018 (pondelok, streda), za účelom výučby anglického 
jazyka 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 Babydance, o. z., 
Považanova 2, Bratislava, IČO: 42446953, o výmere 20,00 m2 , ktoré sa nachádzajú v objekte 
Materskej školy Borská 4 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 
01.09.2017 do 30.06.2018 (utorok), za účelom realizácie tanečného krúžku výlučne pre deti 
navštevujúce predmetné predškolské zariadenie 

      3. 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 PRIMA jazyková 
škola, s.r.o., Kazanská 5/B, 821 06 Bratislava,  IČO:  44368097, o výmere 66,00 m2 , ktoré sa 
nachádzajú v objekte Materskej školy Majerníkova 60 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 
€/hod., s dobou prenájmu od 01.10.2017 do 30.05.2018 (pondelok, streda), za účelom výučby 
anglického jazyka výlučne pre deti navštevujúce predmetné predškolské zariadenie 

 

      4. 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 PRIMA jazyková 
škola, s.r.o., Kazanská 5/B, 821 06 Bratislava,  IČO:  44368097, o výmere 30,00 m2 , ktoré sa 
nachádzajú v objekte Materskej školy L. Sáru 3 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 €/hod., 
s dobou prenájmu od 01.10.2017 do 30.05.2018 (streda, štvrtok), za účelom výučby anglického 
jazyka výlučne pre deti navštevujúce predmetné predškolské zariadenie 

 

 

 

 

 

 



      5. 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 Mgr. Rastislav 
Baňas – SPORTWITHUS, 930 03 Kráľovičove Kračany 142,   IČO:  37333879, o výmere 60,00 
m2 , ktoré sa nachádzajú v objekte Materskej školy L. Sáru 3 v Bratislave s nájomným vo výške 
3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 02.10.2017 do 31.01.2018 (pondelok, štvrtok), za účelom 
vykonávania športového výcviku pre deti navštevujúce predmetné predškolské zariadenie 

 

      6. 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 PRIMA jazyková 
škola, s.r.o., Kazanská 5/B, 821 06 Bratislava,  IČO:  44368097, o výmere 25,00 m2 , ktoré sa 
nachádzajú v objekte Materskej školy Majerníkova 11 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 
€/hod., s dobou prenájmu od 01.10.2017 do 30.05.2018 (utorok, štvrtok), za účelom výučby 
anglického jazyka výlučne pre deti navštevujúce predmetné predškolské zariadenie 

 

      7. 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 PRIMA jazyková 
škola, s.r.o., Kazanská 5/B, 821 06 Bratislava,  IČO:  44368097, o výmere 24,00 m2 , ktoré sa 
nachádzajú v objekte Materskej školy Ľ. Fullu 12 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 €/hod., 
s dobou prenájmu od 01.10.2017 do 30.05.2018 (streda, štvrtok), za účelom výučby anglického 
jazyka výlučne pre deti navštevujúce predmetné predškolské zariadenie 

 

8. 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 akad. mal. Lucia 
Lebišová, Matejkova 5/A, Bratislava, o výmere 12,88 m2 , ktoré sa nachádzajú v objekte 
Materskej školy Ľ. Fullu 12 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 
19.09.2017 do 19.06.2018 (utorok), za účelom realizácie výtvarného krúžku  výlučne pre deti 
navštevujúce predmetné predškolské zariadenie 

 

9. 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 SportClub Funny 
Dance, Šustekova 9, Bratislava,  o výmere 30,00 m2 , ktoré sa nachádzajú v objekte Materskej 
školy Adámiho 11 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 
25.09.2017 do 18.06.2018 (pondelok), za účelom realizácie tanečného krúžku výlučne pre deti 
navštevujúce predmetné predškolské zariadenie 

 

   



10. 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 Súkromná 
základná umelecká škola, Ružová dolina 29, Bratislava,  IČO:  30799937, o výmere 17,00 m2 , 
ktoré sa nachádzajú v objekte Materskej školy Kolískova 14 v Bratislave s nájomným vo výške 
3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 03.10.2017 do 29.06.2018 (utorok, piatok),  za účelom 
výtvarnej výučby       v zmysle platných osnov pre základné umelecké školy pre deti navštevujúce 
predmetné predškolské zariadenie 

      11. 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 PRIMA jazyková 
škola, s.r.o., Kazanská 5/B, 821 06 Bratislava,  IČO:  44368097, trieda o výmere 36,00 m2  a trieda 
30,00 m2 , ktoré sa nachádzajú v objekte Materskej školy Kolískova 14 v Bratislave s nájomným 
vo výške 3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 01.10.2017 do 30.05.2018 (pondelok, streda, štvrtok), 
za účelom výučby anglického jazyka výlučne pre deti navštevujúce predmetné predškolské 
zariadenie 

      12. 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 Mgr. Nadežda 
Jonaštíková, Gorkého 13, 811 01 Bratislava,  IČO:  36978922, o výmere 30,00 m2 (III. trieda),        
o výmere 30,00 m2 (IV. trieda),  ktoré sa nachádzajú v objekte Materskej školy Adámiho č. 11           
v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 02.10.2017 do 31.05.2018 
(streda, piatok), za účelom výučby anglického jazyka výlučne pre deti navštevujúce predmetné 
predškolské zariadenie 

      13. 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 Mgr. Nadežda 
Jonaštíková, Gorkého 13, 811 01 Bratislava,  IČO:  36978922, o výmere 20,00 m2,  ktoré sa 
nachádzajú v objekte Materskej školy Pod Rovnicami č. 1 v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 
€/hod., s dobou prenájmu od 02.10.2017 do 31.05.2018 (utorok, štvrtok), za účelom výučby 
anglického jazyka výlučne pre deti navštevujúce predmetné predškolské zariadenie 

 
      14. 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 Mgr. Nadežda 
Jonaštíková, Gorkého 13, 811 01 Bratislava,  IČO:  36978922, o výmere 36,00 m2,  ktoré sa 
nachádzajú v objekte Materskej školy Suchohradská ul. č. 3 v Bratislave s nájomným vo výške 
3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 02.10.2017 do 31.05.2018 (pondelok, streda), za účelom výučby 
anglického jazyka výlučne pre deti navštevujúce predmetné predškolské zariadenie 

 

 

 



      15. 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 20,00 m2,  
ktoré sa nachádzajú v objekte Materskej školy Kolískova 14 v Bratislave s nájomným vo výške 
3,00 €/hod., s dobou prenájmu od 01.10.2017 do 31.05.2018 (pondelok, štvrtok), za účelom 
realizovania folklórneho krúžku „Folklór s láskou“  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.   

 Dňa 05.05.2017 požiadal SportsClub FunnyDance, Šustekova 9, 851 04 Bratislava                  
o  prenájom nebytového priestoru  nachádzajúceho sa v materskej škole Adámiho 11 za účelom 
vedenia tanečného  krúžku.  Pani riaditeľka písomne vyjadrila písomne súhlas s prenájom.  

 Dňa 10.05.2017 požiadala akad. mal. Lucia Lebišová, Matejkova 5/A, Bratislava                  
o  prenájom nebytového priestoru  nachádzajúceho sa v materskej škole Ľ. Fullu 12 za účelom 
vedenia výtvarného krúžku.  Pani riaditeľka písomne vyjadrila súhlas s prenájom, so žiadateľom 
má dlhoročné dobré skúsenosti. 

 Dňa 10.05.2017 požiadala Súkromná základná umelecká škola, Ružová dolina 29, 
Bratislava    o  prenájom nebytového priestoru  nachádzajúceho sa v materskej škole Kolískova 14 
za účelom výtvarnej výučby detí v zmysle platných učebných osnov pre základné umelecké školy.  
Pani riaditeľka písomne vyjadrila súhlas s prenájom.  

   Dňa 10.05.2017 požiadala SPORTWITHUS, Mgr. Rastislav Baňas, Kráľovičove Kračany 
142, 930 03 Kráľovičove Kračany   o  prenájom nebytového priestoru  nachádzajúceho sa               
v materskej škole L. Sáru 3 za účelom športového výcviku.  Pani riaditeľka súhlasí s prenájmom.  

 Dňa 11.05.2017 požiadala PRIMA jazyková škola s.r.o., Kazanská 5/B, 821 06 Bratislava    
o prenájom priestorov nachádzajúcich sa v materských školách Borská 4, Majerníkova 11, 
Majerníkova 60, L. Sáru 3, Ľ. Fullu 12, Kolískova 14 za účelom výučby anglického jazyka.             
Pani riaditeľky jednotlivých materských škôl vyjadrili súhlas s prenájom, so žiadateľom majú 
dlhoročné dobré skúsenosti.   

 Dňa 12.05.2017 požiadalo o. z. Babydance, Považanova 2, 841 02 Bratislava  o  prenájom 
nebytového priestoru  nachádzajúceho sa v materskej škole Borská 4 za účelom výučby tanečného 
krúžku.  Pani riaditeľka písomne vyjadrila súhlas s prenájom. 

  

 



 Dňa 29.05.2017 požiadala Mgr. Nadežda Jonaštíková, Gorkého 13, 811 01 Bratislava o  
prenájom nebytového priestoru  nachádzajúceho sa v materskej škole Adámiho 11, v materskej 
škole Pod Rovnicami 1, v materskej škole Suchohradská č. 3  za účelom výučby anglického 
jazyka .  Pani riaditeľky písomne vyjadrili súhlas s prenájom.  

 Dňa 30.05.2017 požiadala DoVeLAN – Dominika Gabčová, Majerníkova 26, 841 05 
Bratislava o prenájom nebytového priestoru  nachádzajúceho sa v materskej škole Kolískova 14  
za účelom realizovania folklórneho krúžku „Folklór s láskou“.  Pani riaditeľka písomne vyjadrila 
súhlas s prenájom.   

 Prehľad žiadostí o prenájom v materských školách jednotlivými žiadateľmi sa nachádza 
ako príloha tohto materiálu.   Doba prenájmu je nastavená podľa žiadostí na začiatok školského 
roku 2017/2018 september, október a  končí v máji, júni 2018. Výnimkou je Žiadosť Mgr. 
Rastislav Baňas -  SPORTWITHUS, 930 03 Kráľovičove Kračany 142, kde prenájom v Materskej 
škole L. Sáru 3 končí  31.01.2018.  

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 
prenájom nebytových priestorov je určený na výchovno-vzdelávacie účely výlučne pre deti  
navštevujúce predškolské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 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 Žiadosť prenájom nebytových priestorov v materských 
školách šk. roku 2017/2018. 
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 08.06.2017: 
Finančná komisia odporúča schváliť podľa predloženého návrhu uznesenia 
Prít. : 8                   Za : 8                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0 
 
 
Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 06.06.2017: 
Komisia ŠMŠ odporúča schváliť predložené žiadosti o prenájom nebytových priestorov 
v materských školách  
Prít.:  9 Za :     9              Proti :             0          Zdrž. :      0 
 
 
 
 
 
 


