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Návrh uznesenia 

 

Miestna rada  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

o d p o r ú č a  
 

Miestnemu zastupite stvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

schváliť 

 

ako prípad hodný osobitného zrete a pod a § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov o výmere 243 m2Ľ miestnosti č.64 až 79   
na I. nadzemnom podlaží v bývalej časti detských jaslí v objekte Materskej školy Holíčska 30, 

851 05 Bratislava na pozemku parc.č.1712Ľ súp.č.3080 v k.ú. Petržalka pre Materské centrum 
BUDATKOĽ o.z.Ľ Holíčska 30Ľ 851 05 BratislavaĽ IČO: 37925598 na dobu neurčitúĽ 
s jednomesačnou výpovednou lehotou s povinnosťou prenajímate a zabezpečiť nájomcovi po 

skončení výpovednej doby primerané náhradné priestoryĽ v prípade potreby navýšenia kapacít 
v materskej školeĽ za cenu 1,50 Eur/m

2
/rok, celkovo za 364,50 Eur/rok. 

 

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia                  
v miestnom zastupite stve. V prípadeĽ že zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť.  
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Dôvodová správa 

 

Žiadateľ: MC BUDATKOĽ Holíčska 30Ľ 851 05 BratislavaĽ IČO: 37925598. 

 

Predmet nájmu: nebytové priestoryĽ I. nadzemné podlažie, o výmere 243 m2
, miestnosti č. 

64 až 79Ľ  nachádzajúce sa v bývalej časti detských jaslí v objekte Materskej školy Holíčska 

30Ľ 851 05 Bratislava na pozemku parc.č.1712Ľ súp.č.3080 v k.ú. Petržalka. 

 

Doba nájmu: na dobu neurčitú, s jednomesačnou výpovednou lehotou v prípade potreby 
navýšenia kapacít v materskej škole s povinnosťou prenajímate a zabezpečiť nájomcovi po 
skončení výpovednej doby primerané náhradné priestory. 
 

Výška nájomného:1,50 Eur/m
2
/rok, celkovo za 364,50 Eur. 

 

MC Budatko požiadalo listom zo dňa 6.10.2021 o predĺženie nájmu nebytových priestorov 
v objekte materskej školy Holíčska 30Ľ ktoré má v prenájme od r.2011. Nájomný vzťah 
uzatvorený nájomnou zmluvou v roku 2016 končí dňom 30.11.2021.  MC Budatko vykonáva 
aktivity pre rodiny s malými deťmiĽ dlhoročne spolupracuje s materskou školu Holíčska na 
rôznych aktivitách a taktiež s mestskou časťou na rôznych podujatiach (Dni PetržalkyĽ Na 
palube jednorožca..Ľ). Materské centrum patrí medzi najnavštevovanejšie a najaktívnejšie 
materské centrá na Slovensku. Poskytuje priestor pre rodiny s deťmi od narodenia do 6 rokov 
ale aj deťom, ktoré neboli prijaté do MŠ. Pre rodičov vytvára priestor na vzdelávanie 
a poradenstvo v oblasti výchovyĽ zdraviaĽ životného štýlu. Centrum je zamerané na 
zmysluplné trávenie vo ného času rodín v období tehotenstvaĽ materskej a rodičovskej 
dovolenky. Cie om je vzdelávanie a podpora rodín. V čase pandémie sa členky 
a dobrovo níčky podie ali na šití rúšok pre seniorov z  PetržalkyĽ podporovali 
marginalizované skupiny pomocou prípravy zošitov a pomôcok pre predškolákov a úspešne 
odovzdali projekt  „Budatkači omamám“. PriestoryĽ ktoré užívajú si zve adili na vlastné 
náklady za takmer 20 000,-€. V prípade predĺženia nájmu sú otvorení spolupracovať pri 
h adaní nových priestorov pre centrum a aj prípadné skoršie vysťahovanie v prípadeĽ že 
mestská časť bude priestory potrebovať pre budovanie nových tried pre žiakov materskej 
školy. Riadite ka MŠ na základe dobrej spolupráce a participácii na projektoch súhlasí 
s predĺžením nájmu. Navrhovaná výška nájmu pre nebytové priestory pre neziskové 
organizácie je stanovená v súlade so Zásadami hospodárenia  a nakladania s majetkom 

mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom jej zvereným do správy hlavným mestom 
Bratislavou (1Ľ50 € - 20Ľ50 €/m2

/rok ). Oddelenie školstva Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka nemá námietky k predmetnému prenájmuĽ pričom pod a zámeru 
navyšovania kapacity MŠ sa v najbližšej dobe neuvažuje o rekonštrukcii  predmetných 
priestorov. S poukazom na súčasný stav a plánované rekonštrukcie v iných objektoch (za 

účelom rozšírenia kapacít MŠ)Ľ ako aj s poukazom na skutočnosťĽ že v uvedenom objekte by 

bolo potrebné v prípade rekonštrukcie ukončiť nájomné zmluvy aj s ďalším nájomcom, nie je 

realizácia rozširovania kapacít v objekte dotknutej MŠ v najbližšej dobe aktuálna. Napriek 

uvedenému nemožno vylúčiť operatívnu zmenu zámerov MČ v tejto oblasti, v dôsledku  čoho  
nájomca prejavil súhlas so skrátením výpovednej doby z troch mesiacov na jeden.  

Vzh adom k uvedenémuĽ navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný 
osobitného zrete a v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov.  
 

Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 15.11.2021. 
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Výpis z registra  - aktuálny 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použite ný pre právne úkony. 
 

Názov organizácie 

Materské centrum Budatko 
Právna forma 

Občianske združenieĽ odborová organizácia a organizácia zamestnávate ov 
IČO 

37925598 
Sídlo 

Holíčska 3080/30Ľ 851 05 Bratislava-Petržalka 
Webové sídlo 

Registračné číslo 

VVS/1-900/90-30248 
Registrový úrad 

MV SR 
 
Dátum vzniku 

25.05.2007 
Štatutárny orgán 

 ubica Talianová 
nar. 03.06.1986 

Od 01.04.2021 

Do  

Funkcia2. podpredseda 

Spôsob konaniasamostatne v rozsahu určenom predsedom pre prípad jeho 
neprítomnosti alebo v neprítomnosti predsedu v rozsahu určenom 1. 
podpredsedom 

 Mgr. Barbora Filo 
nar. 16.06.1986 

Od 01.04.2021 

Do  

Funkciapredseda 

Spôsob konaniasamostatne 

 Mgr. ubica Králiková 
nar. 03.12.1982 
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Od 01.04.2021 

Do  

Funkcia1. podpredseda 

Spôsob konaniasamostatne v rozsahu určenom predsedom pre prípad jeho 
neprítomnosti 

Cieľ činnosti 

 materské centrá 

Organizačné jednotky 
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Návrh 

Zmluva o nájme nebytových priestorov 

09 - xxx - 2021 

uzatvorená podľa ustanovenia § 3 a nasl. zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka 

v platnom znení 
 

Zmluvné strany: 
 

Prenajímateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka 
   Kutlíkova 17Ľ 852 12 Bratislava 

zastúpený:  Ing. Ján Hrčka, starosta 

   IČO: 603 201 

   DIČ: 2020936643 

   Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

   Číslo účtu: SK41 5600 0000 0018 0059 9001 

   VS:xxxxxxxxxx 

   (ďalej len „prenajímate “) 
 

a 

 

Nájomca:  Materské centrum Budatko, občianske združenie 

   Budatínska 10Ľ 851 06 Bratislava 

zastúpený:  Mgr. Barbora FiloĽ predseda predsedníctva 

   IČO: 37925598 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová bankaĽ a.s. 
číslo účtu: SK92 0200 0000 0029 6866 1854 

registrácia: Ministerstvo vnútra SRĽ sekcia verejnej správyĽ 25.5.2007 

(ďalej len  „nájomca“) 
 

 

 

 

Preambula 

Zmluva je vypracovaná na základe uznesenia Miestneho zastupite stva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. xxxx zo dňa xxxxxĽ ktorým sa schva uje prenájom nebytových 
priestorov v objekte MŠ Holíčska 30 v Bratislave pre Materské centrum BudatkoĽ o.z.Ľ 
IČO: 37925598 ako prípad hodný osobitného zrete a pod a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Prenajímate  a nájomca ako zmluvné strany na základe § 2 ods.3Ľ § 720 OZ a § 3 zákona č. 
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa 
dohodli na uzavretí tejto zmluvy:  

 

Čl. I. 
Predmet nájmu 

 

1. Prenajímate  prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory o celkovej 

výmere 243 m2
 v  objekte Materskej školy Holíčska 30Ľ 851 05 BratislavaĽ  na 
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pozemku parc. č. 1712 súp.č. 3080 Ľ na I. nadzemnom podlaží v bývalej časti detských 
jaslí v k.ú. PetržalkaĽ zapísaná na LV č. 4550 v prospech vlastníka: Mestská časť 
Bratislava-Petržalka. Súpis miestností tvoriacich predmet nájmu je uvedený v prílohe 
č.1 tejto zmluvy a je jej neoddelite nou súčasťou. 

 

Čl. II. 
Účel nájmu 

 

1. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu uvedený v Čl. I.Ľ bod 1 tejto zmluvy 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismiĽ a to výlučne za účelom 
činnosti združenia v zmysle čl.III Stanov občianskeho združenia Materské centrum 
Budatko. 

Čl. III. 
Doba nájmu 

 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú v súlade s uznesením Miestneho 
zastupite stva mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. xxxx zo dňa xxxxxx. 

2. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu vykonajú strany fyzickou prehliadkou 
priestorov. O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu do užívania nájomcovi vyhotoví 
prenajímate  odovzdávací protokolĽ ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Prípadné 
nedostatky predmetu nájmu obsiahnuté v tomto protokole budú odstránené                             
v dohodnutej lehote. 

 

 

 

Čl. IV. 
Nájomné 

 

1. Prenajímate  a nájomca sa dohodli na cene za užívanie predmetu nájmu pod a tejto 
zmluvy vo výške: xxxx €/rok (slovom xxxxxx) 

2. Nájomné bude nájomca uhrádzať vždy do 15. januára príslušného kalendárneho roka na 
účet prenajímateľa:  

3. Alikvótnu čiastku nájomného za obdobie december 2021 uhradí nájomca vo výške 
xxxx € (slovom xxxx) do 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy na účet prenajímate a.  

4. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania úhrady nájomného na bankový účet 
prenajímate a: Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: IBAN SK41 5600 0000 0018 

0059 9001. 
5. V prípadeĽ omeškania úhrady nájomného  má prenajímate  právo uplatniť si úrok z 

omeškania v zmysle § 517 Občianskeho zákonníka a Nariadenia vlády SR č. 87/1995 
Z.z. v znení neskorších predpisov. 

6.   Zmluvné strany sa dohodli na valorizácii nájomného nasledovne: výška nájomného sa 
každoročne zvyšuje oproti výške nájomného z predchádzajúceho kalendárneho roku 
o to ko percentĽ ko ko je medziročná miera inflácie meraná indexom spotrebite ských 
cien zverejnená Štatistickým úradom SR. Valorizácia nájomného sa prvýkrát  uplatní 
s účinnosťou od 01.04.2022 Valorizačný rozdiel oproti predchádzajúcemu 
kalendárnemu roku bude nájomca povinný zaplatiť na základe písomnej výzvy 
prenajímate a. Do doby doručenia tejto výzvy platí nájomca nájomné vo výške ako za 
predchádzajúci kalendárny rok. Ak výška valorizácie v danom roku nedosiahne 
vzh adom na celkovú výšku nájomného 5Ľ00 Eur sa valorizácia neuplatní. V prípadeĽ 
ak bude v danom roku Štatistickým úradom SR zverejnená záporná hodnota 
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medziročnej miery inflácie meranej indexom spotrebite ských cienĽ zostáva v platnosti 
výška nájomného stanovená v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

 

 

Čl. V. 
Úhrada služieb spojených s nájmom nebytových priestorov 

 

1. Úhradu nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov uhrádza 
nájomca zálohovými platbami raz mesačne pod a rozpisu mesačných úhradĽ ktorý 
tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Záloha za poskytované služby (dodávka elektrickej energieĽ tepla a teplej 

úžitkovej vodyĽ studenej vodyĽ odvod odpadových vôdĽ OLOĽ TÚV )bude po 
dohode zmluvných strán nájomcom uhrádzaná priamo na č. účtu prenajímateľa vo 
výške xxxxxxxxxx  mesačne a to vždy k  15. dňu v príslušnom kalendárnom 
mesiaci.  

3. Na žiadosť nájomcu sa prenajímate  zaväzuje predložiť k nahliadnutiu vyúčtovanie 
alebo zálohové faktúry od dodávate ov služieb s nájmom spojených. 

4. V prípade omeškania úhrady nákladov za služby má prenajímate  právo uplatniť si 
úrok z omeškania pod a § 517 Občianskeho zákonníka a Nariadenia vlády č. 
87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

5. Prenajímate  je oprávnený zmeniť výšku poplatku za služby poskytované nájomcovi 
v prípade zmeny právnych predpisovĽ alebo ak dôjde k  zvýšeniu cien od 
dodávate ov teplaĽ teplej vodyĽ vodného a stočnéhoĽ elektrickej energie a plynu. 

 

 

Čl. VI. 
Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu 

 

1. Prenajímate  je povinný: 
a) odovzdať predmet nájmu uvedený v Čl. 1Ľ bod 1 tejto zmluvy v stave spôsobilom na 

užívanie na dojednaný účelĽ 
b) umožniť nájomcovi užívať predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto zmluvou 

a zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s nájmomĽ 
c)  riadne a včas poskytovať nájomcovi službyĽ na ktoré sa zaviazal v tejto zmluve. 

2. Prenajímate  je oprávnený: 
a) poverenými osobami vykonávať kontroluĽ či nájomca užíva predmet nájmu riadnym 

spôsobomĽ v súlade s ustanoveniami zmluvy a ďalšími právnymi a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a za týmto účelom je oprávnený vyžadovať prístup do 
prenajatých nebytových priestorovĽ avšak vždy za prítomnosti nájomcuĽ 

b) vykonať stavebné úpravy alebo iné podstatné zmeny týkajúce sa predmetu nájmu 
počas trvania tejto nájomnej zmluvy po predchádzajúcom súhlase nájomcu. 
 

3. Prenajímate  nezodpovedá za škody na majetku nájomcu vnesenom do prenajatých 
priestorov. 

Nájomca je povinný: 
a) užívať predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvouĽ zmeniť dohodnutý účel 

užívania je možné len s písomným súhlasom prenajímate aĽ 
b) užívať predmet nájmu s riadnou starostlivosťou takĽ aby sa čo najviac znížila alebo 

úplne zamedzila možnosť ich poškodenia alebo zničeniaĽ 



20 

 

c) oznámiť prenajímate ovi bez zbytočného odkladu potrebu oprávĽ ktoré je povinný 
vykonať prenajímate  a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných oprávĽ inak 
nájomca zodpovedá za škoduĽ ktorá nesplnením povinnosti vzniklaĽ 

d) písomne oznámiť prenajímate ovi v lehote do 5 dní od vzniku zmeny údajov 
týkajúcich sa materského centra 

e) odovzdať predmet nájmu po skončení nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie 
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a na zmeny vykonané na základe písomného 
súhlasu prenajímate a. 

4. Nájomca nie je oprávnený vykonávať stavebné a iné úpravy týkajúce sa predmetu 
nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímate a. Nájomca môže 
požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou predmetu nájmu len vtedyĽ ak mu 
bol udelený predchádzajúci písomný súhlas a prenajímate  sa v tomto súhlase zaviazal 
uhradiť tieto náklady. 

5. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmuĽ a to ani časť prenajatých 
priestorov do nájmuĽ podnájmu alebo výpožičky ďalším tretím osobám a nesmie tento 

majetok ani žiadnym iným spôsobom zaťažiťĽ bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu prenajímate a. 

6. Prenajímate  nezodpovedá nájomcovi za škody spôsobené krádežou a inou násilnou 
činnosťou v prenajatých priestoroch. 

7. Nájomca preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia 

a bezpečnosti pri práciĽ o ochrane majetku a z hygienických predpisov. 
8. Nájomca sa zaväzuje nahlásiť prenajímate ovi všetky zmeny údajov a skutočností 

týkajúcich sa nájomcu (zmena sídlaĽ obchodného menaĽ vstup do likvidácie alebo 
konkurzu a pod.) 

9. Nájomca sa zaväzujeĽ že : 
a) prevádzkou nebytových priestorov nebude rušiť nočný pokojĽ 
b) písomne oznámi riadite ovi školyĽ kto zo zamestnancov disponuje k účmi a v prípadeĽ 

že k úče v dôsledku konania zamestnancov resp. krádeže získajú iné osobyĽ okamžite 
na vlastné náklady zabezpečí výmenu vložiek a potrebný počet k účov pre všetkých 
oprávnených držite ov k účovĽ 

c) neodkladne oznámi potrebu opráv prenajímate oviĽ inak nájomca zodpovedá za škoduĽ 
ktorá vznikla nesplnením tejto povinnosti, 

d) bežné opravyĽ údržbu a služby v prenajatých priestorov si hradí sámĽ (obnova malieb a 
náterovĽ obnova podlahových krytínĽ vodoinštaláciiĽ elektroinštaláciiĽ deratizácie 
a dezinsekcieĽ  odborné prehliadky elektroinštaláciiĽ revízie hydrantov a hasiacich 

prístrojovĽ ostatné drobné remeselné opravyĽ 
e) umožní prenajímate ovi vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok prenájmu a na 

požiadanie obhliadku prenajatých priestorovĽ 
f) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s technickými zariadeniami 

v prenajatom predmete nájmu po dobu nájmuĽ 
g) v prípade nemožnosti využívať priestory následkom prenajímate om nezavineného 

poškodeniaĽ nemá prenajímate  povinnosť poskytnúť náhradné priestoryĽ 
h) vznik škody bezodkladne oznámi prenajímate oviĽ aby jeho poverení zamestnanci po 

fyzickej kontrole mohli spísať zápisnicu o škodovej udalostiĽ 
i) zabezpečí poučenie o zákaze vjazdu súkromných áut klientov a zamestnancov do 

areálu školyĽ 
j) zabezpečí dodržiavanie zákazu fajčenia svojich zamestnancovĽ klientov 

a návštevníkov v budove a v areáli školy. 
10. Nájomca berie na vedomieĽ že vstup do prenajatých priestorov (m.č. 73) je spoločný 

s nájomcom Autoklub SR. 
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11. Nájomca je povinný zabezpečiť si na vlastné náklady likvidáciu odpadu. 
 

 

 

Čl. VII. 
Skončenie nájmu 

 

1. Prenajímate  a nájomca sa dohodliĽ že nájom sa končí: 
a) uplynutím časuĽ  na ktorý bol dohodnutýĽ 
b) vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

      2. Prenajímate  môže písomne vypovedať zmluvu pred uplynutím dojednaného času  
          z týchto dôvodov:  
      a)   ak nájomca užíva predmet zmluvy v rozpore so zmluvou a na iný účelĽ než bol  
             dojednaný v čl. I . tejto zmluvyĽ 

  b)  ak nájomca po dobu dlhšiu ako 60 dní nevyužíva nebytový priestor bez závažného  
            dôvodu na účel dojednaný touto zmluvouĽ 
       c)  ak nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomnéhoĽ 
       d)  ak nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe  

bez súhlasu prenajímate aĽ 
e) ak nájomca nevykoná svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy v lehotách 

dojednaných touto zmluvou alebo vyplývajúcich z právnych predpisovĽ 
f) ak nájomcaĽ alebo osoby ktoré s ním užívajú predmet nájmuĽ alebo ktorým umožnil 

vstup do prenajatých priestorov napriek písomnému upozorneniu hrubo porušujú 
prevádzkový poriadok prenajímate aĽ 

g) ak prenajímate  bude potrebovať predmet nájmu v súvislosti s navýšením kapacít 
materskej školy. 

3.    Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu pred uplynutím dojednanej dobyĽ ak: 
       a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosťĽ na ktorú si nebytový priestor prenajalĽ       
       b) prenajímate  nezabezpečuje riadne plnenie služiebĽ ktorých poskytovanie je 

           s užívaním priestoru spojené pod a článku VI tejto zmluvy. 
4.   Prenajímate  môže okamžite odstúpiť od zmluvyĽ ak je nájomca v omeškaní s platením                            

nájomného alebo zálohy za plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu pod a článkov 
IV a V tejto zmluvy viac ako 30 dní alebo nájomca napriek písomnej výstrahe užíva 
prenajatú vec alebo trpí užívanie veci takým spôsobomĽ že prenajímate ovi vzniká 
hmotná škodaĽ alebo mu hrozí značná hmotná škoda. 

5.    Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 

po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Prenajímate  sa zaväzuje zabezpečiť pre 
nájomcu primeraný náhradný priestor takĽ aby nájomca mohol neprerušovane pokračovať 
vo svojej činnosti. Po dobu trvania omeškania prenajímate a s plnením záväzku pod a 
predchádzajúcej vetyĽ má nájomca právo naďalej užívať predmet nájmu až do splnenia 
uvedeného záväzku zabezpečiť pre nájomcu primeraný náhradný priestor.  

6.   Nájomca je povinný odovzdať predmet nájmu najneskôr v prvý pracovný deň po ukončení 
nájmu pod a bodu 1. tohto článku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je nájomca 
povinný vydať neoprávnený majetkový prospechĽ ktorý získal na úkor prenajímate a a to 

minimálne vo výške ceny priemerného nájomnéhoĽ platného v danej lokalite. Tým nie je 
dotknuté právo prenajímate a vypratať nebytové priestory na náklady a riziko nájomcu. 
Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 35Ľ- € za každý aj začatý deň 
omeškania za nesplnenie tejto povinnosti. 
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Čl. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany môžu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou písomných 
dodatkov na základe dohody zmluvných strán. 

2. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníkaĽ zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisovĽ ako aj platnými právnymi 
predpismi majúcimi vzťah k predmetu a účelu tejto zmluvy. 
Doručovanie pre účely zmluvy sa vykonáva a považuje za platné a účinné vtedyĽ ak : 
a) sa doručuje na poslednú známu adresu sídla zmluvnej stranyĽ ktorá bola ako 

posledná známa adresa sídla touto zmluvnou stranou oznámenáĽ 
b) bola zásielka odopretá zmluvnou stranouĽ dňom doručenia sa považuje deň 

odopretia zmluvnou stranou, 

c) bol adresát nezastihnutýĽ dňom doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 
zmluvnej strane. 

3. Zmluvné strany prehlasujúĽ že zmluvu si prečítaliĽ súhlasia s jej obsahom a na znak 

súhlasu ju podpisujú. 
4. Zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) vyhotoveniachĽ každé s platnosťou origináluĽ 

z ktorých zriaďovate  dostane štyri (4) vyhotoveniaĽ prenajímate  a nájomca dostanú 
po dve (2) vyhotovenia. 

5. Prenajímate  a zriaďovate  ako povinná osoba zo zákona č.211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zverejní túto 
zmluvu na svojej webovom sídle. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

 

 

Bratislava ...............       Bratislava ................. 

 

 

 

 

______________________     _______________________ 

          

           nájomca        prenajímate  
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Príloha:  
1. Súpis predmetu nájmu a rozpis platieb 

2. Situačná snímka 

 

 

 

 

Príloha č. 1 
 

Súpis miestností prenájmu a výpočet mesačných úhrad za služby 
v prenajatých nebytových priestoroch v objekte MŠ Holíčska 30 

nájomca: Materské centrum Budatko 

 

Súpis prenajatých miestností: 
 

1. Prípravňa    8Ľ81 m² 
2. Spálňa   36Ľ45 m² 
3. Herňa   71Ľ95 m² 
4. Chodba    1Ľ13 m² 
5. Izolačka    8Ľ83 m² 
6. Umyvárka      9Ľ97 m² 
7. Šatňa     9Ľ62 m² 
8. Chodba    7Ľ02 m² 
9. Vedúca  13Ľ27 m² 
10. Vstupná hala  12Ľ83 m² 
11. Chodba    6Ľ30 m² 
12. WC     1Ľ96 m² 
13. Chodba  39Ľ10 m² 
14. Šatňa     6Ľ75 m² 
15. Chodba    6Ľ60 m² 
16. Upratovačka    2Ľ41 m² 
            Spolu:   243Ľ00 m² 
 

Výpočet mesačnej platby za služby: 
 

Celková plocha objektu: 1 845 m² 
Plocha prenájmu: 243Ľ00 m² 
Podiel celkovej plochy prenájmu k celkovej ploche objektu je 13,17 %. 

 

Ročné náklady za celý objekt: 
 elektrická energia  3 450,- € 

 tepelná energia           21 100,- €  

 vodné a stočné  2 250,- € 

             Spolu:              26 800,- € 

 

Náklady na prenajatú plochu: 
26 800€ x 13Ľ17% = 3 529Ľ56 €/rok : 12 mes. = 294Ľ10 €/mes. 
 

Mesačná platba za služby je 294,10 €. 
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príloha č.2

 
Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného  

dňa 22.11. 2021 

Prítomní: Mgr. Ivan UhlárĽ Ing. Pavel ŠestákĽ  Mgr. Lena BočkayováĽ Ing. Miroslav Behul, 

PhD.Ľ Erich StračinaĽ Ľ Ing. ubomír HrbáňĽ JUDr. Henrich Haščák 

K bodu 6./ Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte MŠ Holičska 30, 
Bratislava pre MC BUDATKO, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
Materiál uviedla Mgr. Broszová za referát SMM. Informovala o situácii týkajúcej sa 
rozširovania kapacít v MŠ. KonštatovalaĽ že uvedená MŠ nebola v zozname na rozširovanie 
kapacít a preto sa odporúča prenájom na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotouĽ 
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aby sa v prípade potreby priestorov mohlo s nimi počítať. V rámci diskusie sa predseda opýtal 
na cenuĽ tá je v súlade so Zásadami hospodárenia. P. Hrbáňovi sa nepáči v texte návrhu 
nájomnej zmluvy čl.7 bod 5Ľ kde sa prenajímate  zaväzuje zabezpečiť nájomcovi náhradné 
priestory. Uvedené ustanovenie sa nepáči viacerým členom komisie. P. Bočkayová 
konštatovalaĽ že práce v MC robia udia zadarmoĽ z príspevkov zve aďujú  prenajaté 
priestoryĽ po rekonštrukcii Znievskej 26Ľ by sa mohli presťahovať. Nako ko k predloženému 
materiálu prebiehala zložitá diskusia predseda navrhol zmenu v návrhu uznesenia nasledovne: 
zmeniť dobu neurčitú na určitú do 31.12.2023 a vypustiť z návrhu text: „s jednomesačnou 
výpovednou lehotou s povinnosťou prenajímate a zabezpečiť nájomcovi po skončení 
výpovednej doby primerané náhradné priestoryĽ v prípade potreby navýšenia kapacít 
v materskej škole“ Po diskusii prijali členovia komisie nasledovné uznesenie. 
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál po 
zapracovaní pripomienok ako je uvedené vyššie. 
Hlasovanie: 

Prítomní :    7 

Za          :    5   

Proti:         0 

Zdržal sa:    2 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

Bratislava 22.11..2021                 Mgr. Ivan Uhlár 
           predseda v.r. 

 

Za správnosť: A. Broszová      

tajomníčka komisie 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia  školskej komisie: 
7. riadne zasadnutie školskej komisie v roku 2021 

 

Termín a čas: 24. 11. 2021 čas 15.30 hod 

 

Miesto: Miestny úrad mestskej  časti Bratislava-Petržalka - formou online pripojenie cez 

aplikáciu „ZOOM“ meeting: prihlasovacie údaje: 
https://us06web.zoom.us/j/86413423697?pwd=TXROYzVrSGloQ3VUMmtLOWFsR2JRZz0

9 

Meeting ID: 864 1342 3697 

Passcode: 928913 

 
Uznesenie č. 3 

 

Návrh uznesenia 

 

Školská komisia 

o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupite stvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

s ch v á  l i ť  
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ako prípad hodný osobitného zrete a pod a § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov o výmere 243 m2Ľ miestnosti č.64 až 79 na 
I. nadzemnom podlaží v bývalej časti detských jaslí v objekte Materskej školy Holíčska 30Ľ 851 
05 Bratislava na pozemku parc.č.1712Ľ súp.č.3080 v k.ú. Petržalka pre Materské centrum 
BUDATKO, o. z.Ľ Holíčska 30Ľ 851 05 BratislavaĽ IČO: 37925598 na dobu neurčitúĽ s 
jednomesačnou výpovednou lehotou s povinnosťou prenajímate a zabezpečiť nájomcovi po 
skončení výpovednej doby primerané náhradné priestoryĽ v prípade potreby navýšenia kapacít v 
materskej školeĽ za cenu 1Ľ50 Eur/m2/rok, celkovo za 364,50 Eur/rok.  

Zmluva o nájme nebytových priestorov bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v 
miestnom zastupite stve. V prípadeĽ že zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísanáĽ toto 
uznesenie stratí platnosť. 
 

Diskusia: Bez diskusie  

Predseda komisie požiadal prítomnýchĽ aby hlasovali. 
 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania: 9 členov 

Doc. uboš KačírekĽ PhD.Ľ Mgr. Lena BočkayováĽ PhDr. udmila FarkašovskáĽ  
Mgr. Iveta JančokováĽ David BěhalĽ Milan PolešenskýĽ Ing. FulováĽ Ing. Peter GrosĽ  
Michal Horváth 

 

Hlasovanie:  

Za: 9 členov 

Proti: 0 členov 

Zdržalo sa:  0 členov 

 
Záver:    Uznesenie bolo schválené 
 
PaedDr. Katarína Brťková     Doc. uboš KačírekĽ PhD. 
tajomníčka komisie               predseda komisie 

 

V Bratislave 24. 11. 2021  

 

Komisia 
Schválený 
materiál 

Neschválený 
materiál Poznámky komisie 

Komisia správy 
majetku a miestnych 

podnikov 

áno nie 

zmeniť dobu neurčitú na určitú 
do 31.12.2023 a vypustiť 
z návrhu text: „s jednomesačnou 
výpovednou lehotou 
s povinnosťou prenajímate a 
zabezpečiť nájomcovi po 
skončení výpovednej doby 
primerané náhradné priestoryĽ 
v prípade potreby navýšenia 
kapacít v materskej škole“ 

Komisia školská áno nie nie 
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