
Zoznam žiadateľov  o odpustenie, úpravu, odklad nájmu za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a priestorov v materských školách a v budovách škôl

P.č. ŽIADATEĽ NP/pozemok ÚČEL NÁJMU

ODPUSTENIE/ODKLAD/

ZNÍŽENIE

VÝŠKA NÁJMU/ENERGIÍ 

v € NÁJOM/ENERGIE

1. Folklórny súbor DOLINA Bratislava telocvičňa ZŠ Karloveská 61 tréningy folklórneho súboru odpustenie 1573,88 € za školský rok energie

2. Mgr. Michal Jalčovik - Impulz Club Alba NP Segnerova 3 terapeutická, masérska, lektorská, poradenská činnosť odpustenie/zníženie 594,53/mesačne nájom

3. NAŠE JASLIČKY SVETIELKO o.z. NP v MŠ Ľ. Fullu

soc. služby podľa § 12, ods.1, písm. b), čís. 4 zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách odpustenie/zníženie 255,60€/mesačne nájom

4. 

Súkromná základná umelecká škola, 

Prokofievova 5, objekt Majerníkova 60

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci 

odborov Súkromenj základnej umeleckej školy odpustenie 462,61 €/mesačne nájom

5. WING TSUN SLOVENSKO, o.z. ZŠ Majerníkova 62 - telocvičňa športové aktivity odklad 963,80 € za celý šk. rok nájom

6. Dlháčik, rodinné centrum objekt Majerníkova 60

prevádzkovanie rodinného centra podľa cieľov 

občianskeho združenia odpustenie/odloženie

252,03 €/mesačne 

zálohové platby za 

energie energie

7. Sandra Banášová ZŠ A. Dubčeka školský bufet odpustenie 77,83 €/mesačne nájom

8. Mazalová Andrea SŠ Tilgnerova školský bufet odpustenie/odklad 249,60 €/mesačne nájom

9. ESPRIT, o.z. objekt Majerníkova 60

výchovno-vzdelávací proces Súkromnej základnej školy a 

Súkromného gymnázia Esprit odpustenie 1333,53 €/mesačne nájom

10. CENADA, n.o. objekt Majerníkova 60

výchovno-vzdelávací proces škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti n.o. Cenada odpustenie 2545,58 €/mesačne nájom

11. Notársky úrad JUDr. Miriam Szabovej Pernecká/Špieszova notársky úrad

úprava na 500,00 

€/mesačne 829,93 €/mesačne nájom

12. KTC Bratislava objekt Majerníkova 60

zabezpečenie pohybovej výchovy v oblasti 

spoločenských tancov a súčasného tanečného športu 

pre deti a dospelých odpustenie 89,03 €/mesačne nájom

13. HR Innovations s.r.o. Pernecká/Špieszova personálna agentúra zníženie 126,16 €/mesačne nájom

14. Idris Muniši Lackova ul. odpustenie 116,86 €/mesačne nájom

15. Belistar, s.r.o./Van-trans, s.r.o. Veternicova 21 e-shop zníženie 166,67 €/mesačne nájom

16. LUPY s.r.o. Janotova 12 fitnes centrum zníženie/odpustenie 1724,19 €/mesačne nájom

17. FKMKV Bratislava Karloveská 3 futbalový klub odpustenie 527,00 €/mesačne nájom

18. ŠKST Karlova Ves Karloveská 3 športový klub odpustenie 325,82 €/mesačne nájom+energie

19. CirKusKus, o.z. Molecova 2 - KCK odpustenie *                          1612,00 nájom

20. Mažoretky, o.z. Molecova 2 - KCK odpustenie *                            156,00 nájom

21. GASTON TRG Molecova 2 - KCK tréningy šermu odpustenie *                            312,00 nájom

22. Lukáš Ogrodník TV SŠ Tilgnerova

vrátenie pomernej časti 

uhradeného nájmu

jednorazovo 414,75 € - 

nájom za školský rok nájom

23. Tomáš Kuťka TV SŠ Tilgnerova

vrátenie pomernej časti 

uhradeného nájmu

jednorazovo 622,13 € - 

nájom + 467,25 € 

energie  za  školský rok nájom+energie

24. DoVeLAN - Dominika Gabčová MŠ Kolískova krúžok Folklór s láskou

vrátenie pomernej časti 

uhradeného nájmu + 

energií

jednorazovo 180,00 € 

nájom + 24,60 € energie 

za  školský rok nájom+energie

25. Richard Mihel TV SŠ Tilgnerova

vrátenie pomernej časti 

uhradeného nájmu

jednorazovo 391,05 € -  

nájom  za školský rok nájom

* suma, ktorú požaduje nájomca odpustiť


