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Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
      A)  s c h v a ľ u j e  

 
 

dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.312/2010,uzatvorenej medzi prenajímateľom Strediskom 
sociálnych služieb Petržalka a nájomcom Klubom modernej gymnastiky DANUBIA, 
 

B) n e s c h v a ľ u j e 
 
odpustenie pohľadávok nájomcu za neuhradenie faktúr vyúčtovania energií za roky 
2009, 2010. Úhradu vzniknutých pohľadávok je potrebné riešiť formou splátkového 
kalendára, ktorý uzavrie prenajímateľ s nájomcom. 
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Dôvodová správa 

 
 
 
  V súlade s príkazom starostu č. 13/2011 a na základe žiadosti Strediska sociálnych 
služieb Petržalka,doručenej e-mailom  tunajšiemu oddeleniu dňa 3. 1. 2012 o uzatvorenie 
dodatku    č. 1 k nájomnej zmluve č. 312/2010 o nájme nebytových priestorov uzavretej 
medzi Strediskom sociálnych služieb  Petržalka , Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava 
a Klubom modernej gymnastiky DANUBIA, Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava 
predkladáme návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 312/2010 z nasledovných dôvodov: 
- úprava výšky percentuálneho koeficientu z celkových nákladov za energie, 
- posúdenie možnosti odpustenia pohľadávky za roky 2009 a 2010 v celkovej výške               
3 865,40 € za neuhradenie faktúry vyúčtovania energií. 
 
  Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú od 1. 8. 2010, jej predmetom je 
nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 206,55 m2  v objekte budovy na Vavilovovej 
ul. č. 18, súp. č. 1221 na pozemku parc. č. 4481 v k. ú. Petržalka za účelom prevádzkovania 
športových aktivít Klubu modernej gymnastiky DANUBIA. Priestory si nájomca prenajímal 
už od roku 2002. 

Podľa platnej nájomnej zmluvy z roku 2010  je nájomca povinný platiť úhradu za 
nájom vo výške 4,15 €/m2/rok, celkovo vo výške 857,18 € ročne. Valorizačný rozdiel oproti 
predchádzajúcemu roku je nájomca povinný zaplatiť na základe písomnej výzvy 
prenajímateľa. 

 
Úhradu nákladov za ostatné služby – odber tepla, elektriny, plynu, vodného 

a stočného, zrážkové vody a iné sa uhrádzajú  zálohovo raz za mesiac v pomere užívacej 
plochy, čo predstavuje 9,6 % z celkovej plochy objektu Vavilovova ul. č. 18. 
 

Konateľka KMG DANUBIA PhDr. Erika Bradnerová po doručení faktúr vyúčtovania 
energií na rok 2009 a 2010 vo výške 1 800,88 € a 2 064,52 € prejavila opätovný nesúhlas 
s percentuálnym vyčíslením pomeru plochy a žiada o odpustenie pohľadávky v uvedených 
výškach za roky 2009 a 2010. 
Svoj nesúhlas odôvodňuje nasledovnými skutočnosťami: 
1/ tréningy sú vykonávané len v rozsahu 3-4 hodín denne, 
2/ takmer vo všetkých miestnostiach sú odstavené radiátory, 
3/využíva sa len studená voda, teplá je odstavená, 
4/počas prázdnin, sviatkov tréningy neprebiehajú, nekúri sa , nesvieti a nepoužíva sa voda, 
5/ KMG nemôže mať porovnateľnú spotrebu energií a ostatných služieb so SSS Petržalka 
v objekte Vavilovova. 
 
Stanovisko SSS Petržalka: 
Uvedené odôvodnenie pani konateľky je podľa riaditeľky SSS Petržalka opodstatnené 
s výhradou, že nemôžu v plnej miere súhlasiť s úpravou pomeru za spotrebu tepla, nakoľko 
priestory sú vykurované aj za ich neprítomnosti obdobne aj za zrážkovú vodu. 
 

Keďže ide o občianske združenie, ktoré s pozitívnymi výsledkami reprezentuje mestskú 
časť Petržalka a vykonáva činnosti pre telesný a duševný rozvoj detí a mládeže SSS Petržalka, 
navrhuje nasledovnú úpravu: 

- odber elektrickej energie, vodného a stočného  1% 
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- odber teplej vody v pomere     0% 
- odber tepla bez zmeny     9,6% 
- zrážkové vody bez zmeny     9,6% 
- každoročný výpočet predpisu nájomného a zálohových platieb za energie 

v nebytových priestoroch zo skutočnej spotreby energií z predchádzajúceho roku, 
vždy k 1.3. príslušného kalendárneho roka, 

- zúčtovanie zálohových platieb vždy k 1. 3. príslušného kalendárneho roka na základe 
ročnej zúčtovacej faktúry od poskytovateľov služieb. 
 

Na základe uvedeného predkladáme návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 312/2010, 
ktorým sa mení ods. 2 a ods. 4 čl. III  „Výška nájomného, úhrada ostatných nákladov za 
služby a spôsob platenia" nájomnej zmluvy. 

 
V  zmysle záverov z operatívnej porady dňa16. 1. 2012 vyplynulo, že vedenie mestskej 

časti nesúhlasí s odpustením pohľadávky za neuhradenie faktúr vyúčtovania energií za roky 
2009 a 2010 a je potrebné riešiť úhradu týchto faktúr formou splátkového kalendára, ktorý 
uzavrie prenajímateľ s nájomcom. 

 
V prípade, že vznikne nedoplatok pri vyúčtovaní energií za rok 2011, je potrebné jeho 

úhradu riešiť tiež formou dohody o splátkovom kalendári, ktorú uzavrie  prenajímateľ 
a nájomca. 
 
 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnutí dňa 7.2.2012 
prijala uznesenie č. 119 v tomto znení:  
 

Uznesenie č. 119 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

A) schváliť  
 

dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 312/2010, uzatvorenej medzi prenajímateľom 
Strediskom sociálnych služieb Petržalka a nájomcom Klubom modernej gymnastiky 
DANUBIA, 
 

B) neschváliť 
 

odpustenie pohľadávok nájomcu za neuhradenie faktúr vyúčtovania energií za roky 2009, 
2010. Úhradu vzniknutých pohľadávok je potrebné riešiť formou splátkového kalendára, 
ktorý uzavrie prenajímateľ s nájomcom. 
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Dodatok č.1 
k nájomnej zmluve č.312/2010 
o nájme nebytových priestorov 

uzavretej v zmysle ust. § 3 a nasl. zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov 

medzi: 
 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
1. Prenajímateľ: Stredisko sociálnych služieb Petržalka 

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava 
 zastúpený: Mgr. Soňou Chanečkovou, riaditeľkou 
   IČO: 31 814 735 
   (ďalej len prenajímateľ) 
 
      a 
 

2. Nájomca: Klub modernej gymnastiky DANUBIA 
Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava 

zastúpený: PhDr. Erikou Brandnerovou, konateľkou 
  IČO: 36071498 
  (ďalej len nájomca) 
 

V súlade s čl. VII ods. 1 nájomnej zmluvy č.312/2010 uzavretej dňa 23. 1. 2010 sa zmluvné 
strany dohodli na uzavretí dodatku č. 1 k zmluve v nasledovnom rozsahu: 

- mení sa ods. 2  čl. III v nasledovnom znení, 
- mení sa ods. 4 čl. III  v nasledovnom  znení. 

 
 

čl.  III 
 

 Výška nájomného, úhrada ostatných nákladov za služby a spôsob platenia 
 
 

2.  Zmluvné strany sa dohodli , že prenajímateľ každoročne upraví výšku nájomného a platieb 
za služby spojené s nájmom a to jednostranným úkonom v písomnej forme v závislosti od 
priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázaného Štatistickým úradom SR 
za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a tiež pri zmene 
cenových predpisov, resp. iných všeobecne záväzných právnych noriem. Valorizácia sa prvý 
krát uplatní od 01. 03. 2011. 
V prípade, že nájomné nebude uhradené včas a v dohodnutej výške, alebo v lehote určenej                                                         
vo výzve, zaväzuje sa nájomca zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
 z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  
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4.Úhradu nákladov za ostatné služby spojené s užívaním nebytových priestorov: 
a) odber tepla a zrážkovú vodu uhrádza nájomca zálohovo raz za mesiac a to do 15. dňa 
príslušného mesiaca v pomere k užívanej ploche, 
b) odber elektrickej energie, vodného a stočného uhrádza nájomca zálohovo raz za mesiac a to 
do 15. dňa príslušného mesiaca v pomere 1% skutočnej spotreby energií v objekte na 
Vavilovovej ul. č. 18, Bratislava. 
 
Zúčtovanie a predpis zálohových platieb nájomného a energií v nebytových priestoroch sa 
bude realizovať vždy k 01. 03. každého kalendárneho roka na základe ročnej zúčtovacej 
faktúry od poskytovateľov služieb. 
 
 
      II . 

Záverečné ustanovenia 
 
 
1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti 

 bez zmeny. 
2. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.312/2010 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, 

každý s platnosťou originálu, z  ktorých dve vyhotovenia obdrží prenajímateľ, dve 
nájomca a jedno vyhotovenie zriaďovateľ v zastúpení starostu. 

3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť odo dňa 1. 1. 
2012. 

 
 
 
V Bratislave, dňa ...................    V Bratislave, dňa ................ 
 
 
 
Prenajímateľ:       Nájomca: 
Mgr. Soňa Chanečková     PhDr. Erika Brandnerová 

riaditeľka       konateľka 
 

 
 

    V Bratislave, dňa........................ 
         
 

    Ing. Vladimír Bajan 
     starosta MČ 
         Bratislava-Petržalka 
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Stanovisko 
sociálnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa  23. 01. 2012 
 
Prítomní:  Oľga Adamčiaková, Martin Miškov, Andrej Turzo,  Pavol Ružička,  Gabriela  
Janíková, Jaroslav Junek, Alžbeta Korbelová 
  
Neprítomný: Ivana Brezinská 
 
 
K bodu 1/ A Návrh dodatku č.1 k nájomnej zmluve č. 312/2010 uzavretej medzi 
prenajímateľom    Strediskom   sociálnych služieb Petržalka a nájomcom Klubom modernej 
gymnastiky   DANUBIA   
 
Členov komisie s predloženým materiálom oboznámili pani Alena Juríková,  vedúca referátu 
SMM spolu s pani Soňou Chanečkovou, riaditeľkou SSS Petržalky.  
 
Komisia sociálna a bytová súhlasí s návrhom dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 312/2010 
s podmienkou úhrady dĺžnej čiastky 3 865,40 €, prípadne odporúčajú splátkový kalendár.    
 
 
Hlasovanie: prítomní: 7 
 
hlasovanie: za   proti   zdržal sa 

7   0   0 
 
 
 

Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 25.1.2012 

 
 
Prítomní:  : Ing. Štefanička, p. Holzhauserová, Ing. Arnold,  Ing. Pašková, Ing. Kovár 
Vladimír PhD, Ing. Borotovský, Ing. Klein 
 
Ospravedlnení: Mgr. Bučan 
 
Prizvaný: Juríková 
 
K bodu :  
Návrh dodatku k nájomnej zmluve uzavretej medzi Strediskom sociálnych služieb 
a KMG  Danubia 
 
Stanovisko: 
 

Finančná komisia berie predložený materiál na vedomie, súhlasí s neodpustením pohľadávky 
za služby vo výške 3 865,40 a riešením formou splátkového kalendára.  
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  7 
Za           :  7 
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V Bratislave 25.1.2012                                                    Ing. Štefanička Filip v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 

 
 
 

Výpis uznesenia 
zo zápisnice  z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo  dňa  

25. 01. 2012 
 
K bodu 2. 
 
Návrh dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.312/2010 uzavretej medzi prenajímateľom 
Strediskom sociálnych služieb Petržalka  a nájomcom Klubom modernej gymnastiky 
DANUBIA      
 
Uznesenie 1 : 
Komisia konštatuje, že obe zúčastnené zmluvné strany súhlasia s číselnými vyjadreniami 
zmeny pomerov v platbách energií a nebudú v ďalších obdobiach proti nim namietať. 
Komisia súhlasí so znením dodatku a číselným vyjadrením úprav pomernej účasti nájomcu na 
nákladoch u všetkých položiek. Súhlasí s úpravou u odberu elektrickej energie 1,0%, vodné a 
stočné 1,0%, odber teplej vody 0,0%, odber teply bezo zmeny vo výške 9,6% a zrážkové vody 
bezo zmeny vo výške 9,6%. 
 
za              :           7                proti          :        0              zdržal sa   :         0   
 
Uznesenie 2 : 

a) Komisia nepodmieňuje súhlas s podpísaním dodatku vyrovnaní dlhu Klubom 
modernej gymnastiky DANUBIA voči Stredisku sociálnych služieb Petržalka. 

b) Komisia žiada riaditeľku SSS Petržalka, aby do 60 dní od prijatia uznesenia 
Miestneho zastupiteľstva mestkej časti Bratislava-Petržalka k schváleniu dodatku 
predložila konkrétny návrh na spôsob a postup vyriešenia vyrovnania dlhu KMG 
Danubia voči SSS a to vo výške a hodnote známej ku dňu 31.01.2012. Súčasne 
predloží návrh na technické riešenie, ktoré zabezpečí zamedzeniu vzniku ďalších 
nedoplatkov. 

 
za              :           7                proti          :        0              zdržal sa   :         0   

  
Bratislava  26. 01. 2012 
 
                                                                                                         Ing. Ľubomír Flandera, v.r.  
                                                                                                                 predseda komisie 
Za správnosť výpisu:                                                                                                                      

Ing. Ján Kubička , v.r.    
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                   Výpis z uznesení  
zo zápisu z komisie ÚPVaD konanej dňa 25. 01. 2012 

 
Začiatok komisie: 15.03 h 
 
Prítomní poslanci:  

Ing.T.Fabor - predseda 
Ing.T.Ágošton - podpredseda 
Ing.A.Hájková 
Ing.arch.E.Pätoprstá 
Ing.arch.B.Sepši 
Ing.B.Weigl 

Prítomní neposlanci: 
 Ing.Anna Komarcová 
 M.Šebeková 
 T.Augustín 
Prítomní zamestnanci MÚ MČ Petržalka, odd.ÚRaD: 
 Ing.arch.Z.Kordošová - vedúca odd.ÚRaD 
 Ing.arch.J.Nemec 
 Ing.M.Raus 
 Ing.arch.J.Vasek 
 A.Juríková  - odd.NsM 
Neprítomní poslanci: 
 Ing.F.Štefanička - ospravedlnený         
 
Program: 
1.  Schválenie programu zasadnutia 
2.  Kontrola uznesení 
3.  Aktuálne investičné zámery:  
      - Urbanisticko-architektonická štúdia – Sosnova ul., Bratislava-Petržalka 
4.  EPOurban – výber a zdôvodnenie lokality 
5.  Informácia k podnetu na vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky – továreň 
      s areálom, Údernícka ul. č.11 (bývalý areál MATADOR) 
6.  Stratégia dopravnej politiky parkovania 
7.  Rámcový návrh plánu práce na rok 2012 
(od členov komisie sa očakávajú návrhy, ktoré budú prerokované priamo na komisii) 
Dodatočne posielané materiály na prerokovanie: 
a) Návrh dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.312/2010 uzavretej medzi prenajímateľom 
Strediskom sociálnych služieb Petržalka a nájomcom Klubom modernej gymnastiky 
DANUBIA  
b) Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61 pre Miestny športový klub 
Iskra Petržalka  
c) Návrh na predaj pozemku, parc. č. 1444/11  pre TECHNOPOL SERVIS, a.s. 
 

K bodu 3  
Uvedené materiály odprezentovala  p. Juríková (odd.NsM). 
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K bodu a)  
Návrh dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.312/2010 uzavretej medzi prenajímateľom 
Strediskom sociálnych služieb Petržalka a nájomcom Klubom modernej gymnastiky 
DANUBIA 
 
Uznesenie č.2: komisia berie na vedomie. 
 
Za správnosť výpisu: A. Juríková 
 
 

Výpis z uznesení  
prijatých na zasadnutí Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 26.1.2012 
 

K bodu: 
1. Návrh dodatku č.1 k nájomnej zmluve č.312/2010 uzavretej medzi prenajímateľom 

Strediskom sociálnych služieb Petržalka a nájomcom Klubom modernej gymnastiky 
DANUBIA. 

 
Uznesenie k bodu č. 1 
 

Komisia životného prostredia  
 
s ú h l a s í s návrhom dodatku č.1 k nájomnej zmluve č. 312/2010 uzavretej medzi 
prenajímateľom Strediskom sociálnych služieb Petržalka  a nájomcom Klubom modernej 
gymnastiky DANUBIA.   
 
    Hlasovanie:  Prítomní: 5   za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
Za správnosť výpisu: A. Juríková 
 
 

 


