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Materiál na 14. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 15.12. 2020 

 
 
 
 

Žiadosť spoločnosti JF con, s.r.o. o dočasné odpustenie nájmu  
nebytových priestorov v Lodenici Karloveské rameno na Botanickej ulici 

 
 
 
 
Predkladateľ: Spracovateľ: 
Mgr. Katarína Procházková, PhD Ing. Janka Mahďáková 
prednostka oddelenie majetkové a podnikateľských 

činností 
 
 
 
 
Prerokované: 
 

- v miestnej rade 1.12. 2020 miestna rada prerokovala návrh 
 a odporúča materiál 
 predložiť do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
- v komisii F 26.11. 2020 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu  
Žiadosť spoločnosti 
Nájomnú zmluvu 
Nariadenie hlavného hygienika SR z 14.10.2020 
Uznesenie vlády SR č. 678/2020 
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NÁVRH  UZNESENIA 

 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

1. schvaľuje 
 

odpustenie nájomného v období od 15.10.2020 do 01.11.2020 užívania nájomcovi  JFcon,  s.r.o. 

z dôvodu obmedzenia podnikania v oblasti gastronómie v súvislosti s prijatým Opatrením 

verejného zdravotníctva zo dňa 14.10.2020 a s prijatým uznesením vlády Slovenskej republiky 

č. 678 z 22. októbra 2020 (zákaz vychádzania), čo predstavuje sumu 828,00 Eur. 

 
2. 

splnomocňuje starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 

 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

 
 

Mestská časť Bratislava Karlova Ves dňa 26.07.2019 zverejnila Podmienky obchodnej 

verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

v zmysle ustanovenia § 9 ods. 9 v spojitosti s §9a ods. 1 písm. a/ zákona číslo 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom obchodnej verejnej súťaže boli nebytové 

priestory nachádzajúce sa na l.  nadzemnom podlaží objektu Novej lodenice na Botanickej ulici 

v Bratislave postavenej na pozemku registra C – KN, parc. č. 3110/5 o rozlohe 137,9 m2 . 

Predmetné nebytové priestory sú vybavené rozvodmi elektrickej energie, vody, kanalizácie, 

osvetlené denným svetlom, súčasťou prenájmu je aj priľahlá terasa.  

Na základe predložených ponúk a zhodnotenia všetkých dostupných informácií komisia 

vyhodnotila ako víťaznú záväznú ponuku zaslanú spol. JFcon, s.r.o., Družstevná 942/6, 03101 

Liptovský Mikuláš. 

 

S toto spoločnosťou bola podpísaná nájomná zmluva (v prílohe) a nájomca užíva priestory riadne 

v súlade s touto zmluvou.  

 

Dňa 15.10.2020 požiadala spoločnosť JFcon, s.r.o. o dočasné odpustenie nájmu nebytových 

priestorov vzhľadom na súčasnú situáciu spôsobenú epidémiou korona vírusu a aktuálnych 

nariadení vlády a Úradu verejného zdravotníctva, ktorými je výrazným spôsobom obmedzená 

prevádzka lodenice. 

 

 
 
Nariadenie hlavného hygienika o 14.10.2020 (v prílohe) upravilo – okrem iného – aj pravidlá pre 
reštaurácie a prevádzky verejného stravovania od 15.10.2020: 

Prevádzkovateľ verejného stravovania sa môže rozhodnúť, či podnik zatvorí, alebo sa rozhodne 
pre nasledujúce podmienky: 
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 V prevádzkach verejného stravovania nebudú môcť zákazníci konzumovať jedlo a nápoje v 
interiéri. 

 Naďalej sa jedlo a nápoje budú môcť podávať v exteriérových častiach prevádzky (terasy). 
 Podmienka jeden zákazník na 15 štvorcových metrov neplatí pre prevádzky verejného 

stravovania, ak na terasách zabezpečia a dodržia odstupy dva metre medzi stolmi. 
 Jedlá a nápoje budú môcť prevádzky predávať zákazníkom zabalené so sebou. 
 Naďalej platí obmedzenie otváracích hodín do 22:00 s výnimkou predaja cez okienko alebo 

donáškových služieb. 
Obmedzenie sa týka aj prevádzok verejného stravovania v obchodných domoch. Tie môžu taktiež 
podávať jedlo a nápoje iba zabalené so sebou. Konzumácia jedál a nápojov v obchodných 
domoch nie je povolená. 

 

Následne bolo prijaté uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu 

na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 

227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 

núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 587 z 30. septembra 2020, ktorým bol nariadený zákaz vychádzania na území 

Slovenskej republiky (v prílohe). 

 

Vzhľadom na uvedené, s prihliadnutím na dobrú spoluprácu s nájomcom, navrhujeme súhlasiť 

s odpustením nájmu v plnej výške v období od 15.10.2020 do 01.11.2020, čo predstavuje ½ 

mesačného nájomného, teda 828,- Eur. 

 

STANOVISKÁ KOMISIÍ 

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 24.11.2020: 

Komisia ŠKŠ odporúča MiZ schváliť Žiadosť spoločnosti JFcon, s.r.o. o dočasné odpustenie 

nájmu nebytových priestorov v  Lodenici Karloveské rameno na Botanickej ulici. 

Prít.:    5   Za :   5                Proti : 0                    Zdrž. :  0 
 

 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 26.11.2020: 

Finančná komisia prerokovala materiál „Žiadosť spoločnosti JFcon, s.r.o. o dočasné odpustenie 
nájmu nebytových priestorov v  Lodenici Karloveské rameno na Botanickej ulici“ a odporúča 
predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prít. : 6                 Za : 6                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 

 

 

 

V Bratislave, 7.12. 2020 
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