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  Žiadosť p. Zeliskovej Gizely o predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa 
v objekte Lackova 4 za účelom výdajne obedov pre seniorov 

 
 
 
 
Predkladateľ Spracovateľ: 
Mgr. Katarína Procházková, PhD. Mgr. Eva Osrmanová 
prednostka miestneho úradu  oddelenie majetkové a podnikateľských      
  činností 
 
 
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 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 SNR  č.  138/1991 Zb. 

o  majetku obcí v aktuálnom znení predĺženie nájmu nebytového priestoru - vývarovne na Lackovej ulici 

o celkovej výmere 163,10 m2 žiadateľovi Gizele Zeliskovej, IČO: 43684327 za účelom zabezpečenia 

stravovania seniorov - obyvateľov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s nájomným 1,00 €/m2 /rok 

s   dĺžkou trvania nájomného vzťahu od 01.07.2020 do 30.06.2025. 

 

         

 

B. splnomocňuje 

starostku v predmetnej veci konať 

 

 

Dôvodová správa 

 

 

 Mestská časť Bratislava-Karlova Ves je správcom nehnuteľnosti  (protokol č. 201/96 o  zverení 

majetku zo dňa 30.11.1998) – nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte na Lackovej ul. č. 4 

v  Bratislave so súpisným číslom 5670 na pozemku s parcelným číslom 2070, zapísanej na liste 

vlastníctva č.  27 pre Hlavné mesto SR Bratislava.  Predmetné nebytové priestory sa nachádzajú  

v  objekte na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave. Nebytový priestor má rozlohu 163,10 m2  . Doterajší nájomca 

p. Gizela Zelisková má nebytové priestory prenajaté  za účelom zabezpečovania stravovania seniorov – 

obyvateľov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves . Nájomca písomne prejavil záujem o pokračovanie 

nájmu. 

 

 

Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení – jedná sa o nebytové priestory v  objekt na 

Lackovej ul,. č. 4. V tomto objekte mestská časť prenajíma nebytové priestory aj iným nájomcom na 

rôzne účely: 

– Jednota dôchodcov na Slovensku – ako archív združenia, klubovňa pre členov, ako priestor pre 

rokovanie so stránkami. 

– Eva Baranovičová – E.T.B. - za účelom chovu a skladovania akváriových rýb a predaj 

chovateľských a akváriových potrieb a pomôcok 

– Rodinné centrum Klbko – príprava rôznorodého programu pre deti, organizovanie  odborných 

prednášok pre rodičov z oblasti medicíny, ekonómie, psychológie, jazykové kurzy, cvičenia, 

tvorivé dielne, víkendové a prázdninové podujatia, orientácia aj na aktivity pre sociálne ohrozené 

a znevýhodnené skupiny ľudí a jednotlivcov (podľa prijatých stanov) 

 



 

 

 

Cena prenájmu pre tento variant je stanovená na základe potvrdenia realitnej kancelárie (Realitná 

kancelária Jana Novosedlíkova -Konig-real). 

 

 Dôvodom schválenia predĺženia nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade 

s  citovaným ustanovením zákona o majetku obcí, ako aj v súlade so znením Zákona č. 369/1990 Zb. 

o  obecnom zriadení v aktuálnom znení je skutočnosť, že mestská časť zo zákona utvára a chráni zdravé 

podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov, k čomu prispieva aj každodenná starostlivosť 

formou stravovania pre seniorov bývajúcich v Karlovej Vsi. 

 

 Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 0750334015 zo dňa 30.06.2015 boli predmetné 

nebytové priestory (výmera 163,10  m2 ) prenajaté p. Gizele Zeliskovej za účelom zabezpečenia 

stravovania seniorov – obyvateľov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Nájom bol dohodnutý do 

30.06.2020, výška nájomného 1,00 €/m2 /rok + energie. 

  

 V súlade  so znením Uznesenia č. 10/2019/D zo dňa 19.02.2019 sa v priloženej tabuľke nachádza 

prehľad výšky prenájmu od začiatku trvania doby prenájmu. 

 

Obdobie NZ Nájom v €/m2 /rok 

01.07.2015 750334015 1,00 €/m2 /rok 

 

 

 V súlade so znením Uznesenia č. 81/2019/2 zo dňa 24.09.2019 Vám predkladáme nasledovné: 

Nebytové priestory sa nachádzajú v objekte na Lackovej ul. č. 4, kde má mestská časť uzatvorené zmluvy 

o nájme na prenájom ďalších nebytových priestorov. V tabuľke uvádzame prehľad ďalších nájomcov 

a  ostatných podmienok prenájmu. 

 

Nájomca Výmera v m2 Cena nájmu 

Jednota dôchodcov na 
Slovensku 

11,73 20,40 €/rok 

RC Klbko 152,00 1,00  €/rok 

Eva Baranovičová – E.T.B. - 
suterén objektu 

80,30 (28,50 – obchodné 
priestory + 51,80 – skladovacie 
a prevádzkové priestory 

36,00 €/m2/rok za obchodné 
priestory + 30,00 €/m2/rok za 
skladovacie a prevádzkové 
priestory 

 

Okrem uvedených nájomcov sa v objekte na Lackovej ul. 4 nachádza elokovaná trieda Materskej školy 

Suchohradská 3. 

 Ročné nájomné je vo výške 163,10 € so splatnosťou do 31.01. príslušného kalendárneho roka. 

Nájomca uhrádza podľa technického prepočtu spotreby energií pre výdaj stravy aj mesačný preddavok 

vo výške 63,93 €.  Nájomca uhrádza platby riadne a včas. 

Navrhnutá výška nájmu v uznesení - (variant 3) vychádza z výšky komerčných prenájmov 

v predmetnom objekte. Najvyššia výška nájmu v objekte za nebytové priestory je znížená o 50% a takto 

je navrhnutá ako nájom za m2 /rok (18,00 €/m2 /rok).    



  

 

 

Predĺženie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa možno schváliť v súlade s § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení , o  ktorom miestne 

zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť 

zdôvodnený a v súlade so znením Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavy v znení 

platného dodatku, čl. 6a. 

    

 Dôvodom schválenia predĺženia nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade 

s  citovaným ustanovením zákona o majetku obcí, ako aj v súlade so znením Zákona č. 369/1990 Zb. 

o  obecnom zriadení v aktuálnom znení je skutočnosť, že mestská časť zo zákona utvára a chráni zdravé 

podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov. K tejto skutočnosti  prispieva aj zabezpečenie  

stravovania seniorov. Dôvodom na schválenie je aj fakt, že výživa pre  zdravie seniorov má zásadný 

význam pre udržanie dobrého zdravia a podporu kvalitného života, pričom je dôležité zabezpečiť jej 

pravidelnosť, pestrosť, vyváženosť a použitie vhodnej technológie úpravy stravy. 

  

Podľa schváleného dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR čl. 6a, ods.4 ide 

o  dlhodobý prenájom nebytových priestorov formou zvýhodneného nájomného subjektom, ktorého 

činnosť je charakterizovaná ako  všeobecne prospešná služba a je vykonávaná na území mestskej časti.  

Schválením predĺženia nájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – sa rozdiel medzi trhovou 

výškou nájomného a zvýhodneným nájomným považuje za formu dotácie na nájomnom. V tomto 

prípade pôjde o sumu 5708,50 €. 

 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť p. Zeliskovej Gizely 

o predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte Lackova 4 za účelom výdajne 

obedov pre seniorov a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva podľa návrhu 

finančnej komisie zo dňa 11.6.2020. 

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

 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 11.06.2020: 

Finančná komisia berie na vedomie „Žiadosť p. Zeliskovej Gizely o predĺženie nájmu nebytového 

priestoru nachádzajúceho sa v objekte Lackova 4 za účelom výdajne obedov pre seniorov a odporúča 

schváliť žiadosť : 

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

o  majetku obcí v aktuálnom znení predĺženie nájmu nebytového priestoru - vývarovne na Lackovej ulici 

o celkovej výmere 163,10 m2 žiadateľovi Gizele Zeliskovej, IČO: 43684327 za účelom zabezpečenia 

stravovania seniorov - obyvateľov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s nájomným 1,00 €/m2 /rok 

s   dĺžkou trvania nájomného vzťahu od 01.07.2020 do 30.06.2025. 

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


