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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES  
/ 8. volebné obdobie / 

 
 
 
 

Materiál na  2. zasadanie  
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 19.02.2019 

 
 
 
 

 Žiadosť   o zmenu  nájomcu nebytových priestorov v objekte Materskej školy Ľ. Fullu 
 
 
Predkladateľ:       Spracovateľ : 
Mgr. Katarína Procházková, PhD.   Mgr. Eva Osrmanová 
prednostka miestneho úradu    oddelenie majetkové a podnik. činností 
 
 
 
 
Prerokované: 
 
- v miestnej rade  05.02.2019   miestna rada prerokovala materiál  
       a     o d p o r ú č a  
       predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
- v komisii F  31.01.2019 
- v komisii ŠKŠ 29.01.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Žiadosť     
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 244 0 37 70 07 
Dohoda o ukončení nájmu 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 003 0 37 41 09 + Dodatok č. 1, 2, 3 
Výpis z obchodného registra (Detské súkromné zariadenie Svetielko) 
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze výkonného výboru NAŠE JASLIČKY SVETIELKO o.z. 
Prezenčná listina z ustanovujúcej schôdze výboru NAŠE JASLIČKY SVETIELKO o. z. 
STANOVY občianskeho združenia 
Výpis z registra evidencie občianskych združení 
Fotodokumentácia 
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NÁVRH  UZNESENIA 
  
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 
 

    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  nájom  nebytových priestorov  -  pavilón v budove Materskej 
školy Ľ. Fullu 12 v Bratislave s podlahovou plochou 255,60 m2  pre žiadateľa NAŠE JASLIČKY 
SVETIELKO, o. z., Púpavová 677/34, Bratislava, IČO: 5192514, s nájomným vo výške            
12,00 €/m2/rok, s dobou prenájmu od 01.03.2019 do 31.07.2023 za účelom zabezpečenia výchovno-
vzdelávacieho procesu a aktivít, ktoré s ním súvisia pre deti vo veku od 18 mesiacov do  3 rokov 
 
  

        a berie na vedomie  
 
ukončenie nájomného vzťahu predmetného nebytového priestoru uzatvoreného v zmysle Uznesenia 
č. 410/2018 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 24.04.2018, 
ktorým sa predĺžil nájom Detskému súkromnému zariadeniu Svetielko, s.r.o.  v budove Materskej 
školy  Ľ. Fullu 12  od 01.08.2018 do 31.07.2023. 
 
 

Dôvodová správa 
 
 
 Mestská časť Bratislava-Karlova Ves podpísala dňa 15.01.2008 s Ing. Michaelou 
Moyzesovou, IČO: 40099920  Zmluvu  o nájme nebytových priestorov č. 244 0 37 70 07 na 
prenájom pavilónu  v objekte Materskej školy Ľ. Fullu č. 12 v Bratislave za účelom zabezpečenia 
výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít, ktoré s ním súvisia. Nájomca zabezpečil na vlastné 
náklady so súhlasom prenajímateľa na predmete nájmu stavebné práce, ktoré majú charakter 
trvalého zhodnotenia nebytových priestorov (oprava strechy) a o tieto náklady mu bolo znížené 
nájomné. Zmluva č. 244 0 37 70 07 bola ukončená dohodou ku dňu 31.12.2008.  

Dňa 22.01.2009 bola medzi  Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves a Detským 
súkromným zariadením Svetielko, s. r. o., konateľ Ing. Mgr. Michaela Moyzesová,  IČO: 43964273, 
Púpavová 34, Bratislava podpísaná  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 003 0 37 41 09          
v znení platného dodatku  (ďalej zmluva). Predmetom nájmu sú nebytové priestory s podlahovou 
plochou 255,60 m2 , pozostávajúce z herne, spálne, umyvárne a WC pre deti, WC pre personál, 
šatne, skladu, kabinetu a schodiska. Čas trvania nájomného vzťahu bol dohodnutý do 31.07.2017. 
V súlade so znením Uznesenia č. 312/2017 miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves bola doba nájmu pre žiadateľa predĺžená do 31.07.2018, Uznesením č. 410/2018 zo 
dňa 24.04.2018 bol predĺžený nájom do 31.07.2023. 



3 
 

 
 
Prehľad výšky nájmu: 
 
Obdobie NZ Nájom v €/m2/rok 

15.01.2008 -  31.07.2012 244 0 37 70 07   8,30 

01.01.2009 -  31.07.2012 003 0 37 41 09   8,30 

01.08.2012 -  31.07.2017 003 1 37 41 09 10,00 

01.08.2017 -  31.07.2018 003 1 37 41 09 10,00 

01.08.2018 -  31.07.2023 003 1 37 41 09 12,00 
 
Ročné nájomné je celkom 3 067,20 €, splatné je mesačne v sume 255,60 €. 
Nájomca uhrádza okrem nájomného aj  poplatky za energie a služby v zmysle technického 
prepočtu. Nájomca uhrádza svoje záväzky riadne a včas. 
 
 Dňa 05.12.2018 požiadala  konateľka Detského súkromného zariadenia Svetielko s.r.o.     
Ing. Mgr. Michaela Moyzesová  o zmenu nájomcu k zmluve č. 003 0 37 41 09 v znení dodatkov    
zo spoločnosti Detského súkromného zariadenia Svetielko s.r.o.  na  NAŠE JASLIČKY 
SVETIELKO, občianske združenie. Konateľka predložila Zápisnicu z ustanovujúcej schôdze 
výkonného výboru NAŠE JASLIČKY SVETIELKO, občianske združenie zo dňa 05.10.2018, 
prezenčnú listinu, stanovy predmetného občianskeho združenia. 
 V súlade s pripomienkami Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves zo dňa 05.02.2019 bola zosúladená doba nájmu v navrhnutom uznesení s termínom 
trvania doteraz platnej zmluvy v znení platných dodatkov do 31.07.2023. 

Zmenu nájomcu 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, v súlade s čl. 6, ods. 11 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom 
zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.  Dôvodom schválenia nájmu v súlade       
s citovaným ustanovením zákona o majetku obcí je skutočnosť, že žiadateľ zabezpečil na vlastné 
náklady so súhlasom prenajímateľa na predmete nájmu stavebné práce, ktoré majú charakter 
trvalého zhodnotenia nebytových priestorov (oprava strechy), a v predmetnom priestore žiadateľ 
zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov. 
 Miestna rada MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť   o zmenu  nájomcu 
nebytových priestorov v objekte Materskej školy Ľ. Fullu a  odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Stanoviská komisií k materiálu  Žiadosť   o zmenu  nájomcu nebytových priestorov              
v objekte Materskej školy Ľ. Fullu. 

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 29.01.2019: 

Komisia ŠKŠ odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť žiadosť o zmenu nájomcu nebytových 
priestorov v objekte Materskej školy Ľ. Fullu 12 s podmienkou zachovania vecného účelu 
prenájmu, čo musí žiadateľ doložiť  platnou registráciou svojho zariadenia Naše jasličky Svetielko, 
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o.z. na VÚC Bratislava v termíne do 30.06.2019. 
Prít.: 4  Za: 4                 Proti: 0                 Zdrž.: 0 

 
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 31.01.2019: 

Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál a odporúča predložiť materiál na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva 
Prít. : 5                 Za : 5                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 
 
 
 


