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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Petržalka 

 

 

            s c h v a ľ u j e 

 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov v trakte B2 na I. poschodí 

strednej časti budovy  ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava  o výmere 20,515 m
2
 pre                     

BITTER SWEET spol. s.r.o., Nová Koziarka 15, 830 00 Bratislava, IČO: 36779237, za 

účelom prevádzkovania školského bufetu na dobu určitú od 01.09.2022 do 31.12.2023, za 

cenu  13,11 €/m
2
 ročne, celkom 268,95 €/rok 

 

 

   

Zmluva o nájme bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 
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Dôvodová správa 

 

 

Žiadateľ: BITTER SWEET spol. s.r.o. Nová Koziarka 15, 830 00 Bratislava, IČO: 36779237 

 

 

Predmet nájmu : nebytový priestor nachádzajúci sa na  I. poschodí  v trakte B2 o výmere 

20,515 m
2 

 (pôvodne kabinet) v strednej časti budovy ZŠ Turnianska  10, Bratislava. 

Zverovacím protokolom mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 14/208/2012 zo dňa 

21.11.2012 v znení dod.č.1 a 2 bola Základnej škole na Turnianskej ulici č. 10  zverená                   

v rámci správy majetku  stavba na pozemku parc. č. 2517/1 a parc.č.2517/3, súpisné číslo 

3197 v k.ú. Petržalka, zapísaná na LV č. 4550 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-

Petržalka. 

 

 

Doba nájmu: na dobu určitú od 01.09.2022 do 31.12.2023 

  

Výška nájomného: 13,11 €/m
2
 ročne, celkom za 268,95 €/rok  

Cena služieb a energií je stanovená pomerom prenajatej plochy k celkovej ploche školy, 

mesačný preddavok je stanovený vo výške 23,33 €.     

 

 

Riaditeľka ZŠ Turnianska požiadala listom zo dňa 20.05.2022 o súhlas  s prenájmom 

nebytových priestorov pre žiadateľa za účelom prevádzkovania školského bufetu na dobu 

určitú od 1.09.2022 do 31.12.2023 za navrhovanú  cenu 13,11 €/m
2
/rok. Predmetné priestory 

sa nachádzajú v strednej časti budovy školy v respíriu. Priestor je toho času nevyužívaný 

(pôvodne kabinet), slúžil ako sklad a potrebuje kompletnú rekonštrukciu, ktorej náklady by 

znášal nájomca, čomu zodpovedá aj výška navrhovaného nájomného. Podľa informácie 

riaditeľky ZŠ je predpokladaná výška investíciie do rekonštrukcie predmetu nájmu  6890,- € . 

Vzhľadom k tomu, že žiadateľ v škole realizuje viacero činností aj dobrovoľníckych, ako  aj 

po dopyte rodičov o zdravé jedlá pre deti, má žiadateľ snahu realizovať a zabezpečovať 

zdravé produkty s vyváženými výživovými hodnotami, realizovať desiate pre deti, ako aj 

ponúkať čerstvé ovocie, pekárenské výrobky a pitný režim. V ponuke by mali tiež 

najnutnejšie školské potreby. Nájomca svojou činnosťou a umiestnením priestorov nebude 

narúšať výchovno-vzdelávací proces na škole. V blízkosti plánovanej prevádzky bufetu sa 

vytvorí priestor pre konzumáciu zakúpených jedál aj s potrebným hygienickým zázemím 

a dozorom. Prevádzka bufetu by prebiehala v čase od 7:30 do 14:00 hod., prípadne podľa 

dopytu a potrebám školy. Chodba respíria je dostatočne široká a svetlá, s osadeným 

hygienickým kútikom (umývadlo), stolmi a stoličkami. Poskytovaním sortimentu zdravých 

jedál v školskom bufete, bude nájomca participovať a propagovať aktivity školy zamerané na 

zdravé stravovanie ( Deň vody, Deň jablka, Deň boja proti obezite....). 

 

Navrhovaná výška nájmu pre nebytové priestory 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 ako pre neziskové organizácie od 1,50 € -                

20,50 €/m
2
/rok. 
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Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby tento prenájom bol posudzovaný ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

V zmysle dohodnutej spolupráce medzi komisiou správy majetku a miestnych podnikov MČ 

Bratislava-Petržalka a školskou komisiou MČ Bratislava-Petržalka pri schvaľovaní materiálov 

súvisiacich s prenájmami v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, oddelenie školstva mestskej časti Bratislava-Petržalka odporúča schváliť 

materiál predložený na rokovanie miestnej rady . 

 

 

Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu a v odborných komisiách. Stanoviská 

komisií sú súčasťou materiálu. Miestna rada návrh prerokovala dňa 21.06.2022 a neodporúča 

ho mietnemu zastupiteľstvu schváliť. 
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

O B C H O D N Ý  R E G I S T E R  
N A  I N T E R N E T E  

 
Slovensky  | English 

 

 

 

 

 

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony 
! 

 

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  46022/B 

 

Obchodné meno:  BITTER SWEET spol. s r.o.   (od: 18.05.2007) 
 

Sídlo:  Nová Koziarka 14209/15 
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 830 00 

  (od: 21.12.2021) 

 

IČO:  36 779 237   (od: 18.05.2007) 
 

Deň zápisu:  18.05.2007   (od: 18.05.2007) 
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 18.05.2007) 
 

Predmet činnosti:  zásielkový predaj   (od: 18.05.2007) 

sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej 
živnosti 

  (od: 18.05.2007) 

vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti   (od: 18.05.2007) 

podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej 
živnosti 

  (od: 18.05.2007) 

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi (maloobchod) 

  (od: 18.05.2007) 

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

  (od: 18.05.2007) 

marketing   (od: 18.05.2007) 

prieskum trhu   (od: 18.05.2007) 

upratovacie služby   (od: 18.05.2007) 

výroba a požičiavanie audio a video záznamov so 
súhlasom autora 

  (od: 18.05.2007) 

grafické práce na počítači   (od: 18.05.2007) 

baliace práce   (od: 18.05.2007) 

technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, 
školení, seminárov a kultúrnych a športových 
podujatí v rozsahu voľnej živnosti 

  (od: 18.05.2007) 

technicko-organizačné zabezpečenie výstav a 
veľtrhov v rozsahu voľnej živnosti 

  (od: 18.05.2007) 

aranžérska činnosť-aranžovanie kvetov, 
vykonávanie dekoratívnych prác 

  (od: 18.05.2007) 

https://www.justice.gov.sk/
https://www.orsr.sk/default.asp
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=98126&SID=2&P=0&lan=en
https://www.orsr.sk/default.asp
https://www.orsr.sk/default.asp
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=98126&SID=2&P=0&lan=en
http://www.microsoft.sk/
http://www.ditec.sk/
http://www.hp.sk/
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prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej 
živnosti 

  (od: 18.05.2007) 

prenájom nehnuteľností popri ktorom sa 
neposkytujú iné než základné služby spojené s 
prenájmom 

  (od: 18.05.2007) 

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním 
iných než základných služieb spojených s 
prenájmom 

  (od: 18.05.2007) 

fotorgafické služby   (od: 18.05.2007) 

predaj na priamu konzumáciu nealko a 
priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, 
koktailov, piva, vína a destilátov 

  (od: 18.05.2007) 

predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo 
upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých 
príloh ako aj bezmäsitých jedál 

  (od: 18.05.2007) 

predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na 
jej prípravu použijú priemyselne vyrábané 
koncentráty a mrazené krémy 

  (od: 18.05.2007) 

prevádzkovanie internetovej čitárne   (od: 18.05.2007) 

prevádzkovanie cukrárne   (od: 18.05.2007) 

príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, 
nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v 
ubytovacích zariadeniach s kapacitov do 10 lôžok 

  (od: 18.05.2007) 

ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti   (od: 18.05.2007) 

úprava a údržba zelene   (od: 18.05.2007) 

reklamná a propagačná činnosť   (od: 18.05.2007) 

služby súvisiace s produkciou filmov alebo 
videozáznamov 

  (od: 01.12.2016) 

počítačové služby   (od: 01.12.2016) 

služby súvisiace s počítačovým spracovaním 
údajov 

  (od: 01.12.2016) 

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti   (od: 01.12.2016) 

poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a 
záhradníctve 

  (od: 01.12.2016) 

administratívne služby   (od: 01.12.2016) 
 

Spoločníci:  Karla Pappová 
Nová Koziarka 14209/15 
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 830 00 

  

  (od: 16.11.2021) 

Karla Pappová 
Priehradná 56 
Bratislava 821 07 

  

  (od: 16.11.2021) 

 

Výška vkladu 
každého 
spoločníka:  

Karla Pappová 
Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR 

  (od: 16.11.2021) 

Karla Pappová 
Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR 

  (od: 16.11.2021) 

 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Pappov%E1&MENO=Karla&SID=0&T=f0&R=0
https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Pappov%E1&MENO=Karla&SID=0&T=f0&R=0
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=98126&SID=2&P=0
https://www.justice.gov.sk/sluzby/obchodny-register/zmeny-k-1-10-2020/doplnenie-identifikacnych-udajov-pre-jednotlive-pravne-formy/
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=98126&SID=2&P=0
https://www.justice.gov.sk/sluzby/obchodny-register/zmeny-k-1-10-2020/doplnenie-identifikacnych-udajov-pre-jednotlive-pravne-formy/
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Štatutárny orgán:  konatelia   (od: 18.05.2007) 

Karla Pappová 
Nová Koziarka 14209/15 
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 830 00 
Vznik funkcie: 18.05.2007 

  

  (od: 16.11.2021) 

Karla Pappová 
Priehradná 56 
Bratislava 821 07 
Vznik funkcie: 18.05.2007 

  

  (od: 18.05.2007) 

 

Konanie menom 
spoločnosti:  

V mene spoločnosti koná každý z konateľov 
samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v 
písomnej forme pripojí k obchodnému menu 
spoločnosti svoj podpis. 

  (od: 18.05.2007) 

 

Základné imanie:  6 640 EUR Rozsah splatenia: 6 640 EUR   (od: 09.02.2010) 
 

Ďalšie právne 
skutočnosti:  

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou 
zo dňa 11.4.2007 v zmysle príslušných 
ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

  (od: 18.05.2007) 

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 
14.11.2016. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej 
zápisnice č. N 442/2016, Nz 43369/2016, NCRls 
44361/2016 zo dňa 14.11.2016. 

  (od: 01.12.2016) 

 

Zlúčenie, 
splynutie, 
rozdelenie 
spoločnosti:  

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku 
zlúčenia 

  (od: 01.12.2016) 

 

Spoločnosť 
zaniknutá 
zlúčením, 
splynutím alebo 
rozdelením:  

Carlita´s, spol. s r.o. 
Priehradná 56 
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07 

  (od: 01.12.2016) 

Magnolia Cafe s. r. o. 
Priehradná 56 
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07 

  (od: 01.12.2016) 

 

Dátum 
aktualizácie 
údajov: 

 23.05.2022 

Dátum výpisu:  24.05.2022 

 

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa  
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla 

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby 
 

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové 
súdy 

Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR 
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ) 

 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Pappov%E1&MENO=Karla&SID=0&T=f0&R=0
https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Pappov%E1&MENO=Karla&SID=0&T=f0&R=0
https://www.orsr.sk/about.asp
https://www.orsr.sk/help.asp
https://www.orsr.sk/help.asp#mail
https://www.orsr.sk/search_subjekt.asp
https://www.orsr.sk/search_ico.asp
https://www.orsr.sk/search_sidlo.asp
https://www.orsr.sk/search_spiszn.asp
https://www.orsr.sk/search_osoba.asp
https://www.orsr.sk/hladaj_zmeny.asp
https://www.orsr.sk/hladaj_azre.asp
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud?f.656=657&f.670=672&f.670=671&f.670=673&f.670=674&f.670=676&f.670=677&f.670=678&f.670=679
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud?f.656=657&f.670=672&f.670=671&f.670=673&f.670=674&f.670=676&f.670=677&f.670=678&f.670=679
https://www.justice.gov.sk/sluzby/obchodny-register/formulare-or-pre-podania-v-elektronickej-podobe/
https://www.justice.gov.sk/sluzby/obchodny-register/zmeny-k-1-10-2020/obchodny-register-zoznam-osob-ktore-mozu-byt-vymazane/
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=98126&SID=2&P=0
https://www.justice.gov.sk/sluzby/obchodny-register/zmeny-k-1-10-2020/doplnenie-identifikacnych-udajov-pre-jednotlive-pravne-formy/
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=98126&SID=2&P=0
https://www.justice.gov.sk/sluzby/obchodny-register/zmeny-k-1-10-2020/doplnenie-identifikacnych-udajov-pre-jednotlive-pravne-formy/
https://www.orsr.sk/help.asp#mail
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Výpis z uznesení zo zasadnutia školskej komisie: 

 

4. riadne zasadnutie školskej komisie v roku 2022 

 

 

Termín a čas:  08. 06. 2022, o 15.30 hod. 

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

aplikáciu „ZOOM“ Meeting ID: 871 7440 7222 

 

 

K bodu 8 

 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre 

BITTER SWEET spol. s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Uznesenie č. 8 

 

Školská komisia odporúča 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s c h v á l i ť  

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov v trakte B2 na I. poschodí 

strednej časti budovy ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava o výmere 20,515 m2 pre BITTER 

SWEET spol. s.r.o., Nová Koziarka 15, 830 00 Bratislava, IČO: 36779237, za účelom 

prevádzkovania školského bufetu na dobu určitú od 01.09.2022 do 31.12.2023, za cenu 13,11 

€/m2 ročne, celkom 268,95 €/rok  

Zmluva o nájme bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  7 členov (p. Jančoková zatiaľ 

neprihlásená, p. Farkašovská sa odpojila) 

 

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Gabriela Fulová, David Běhal, Michal 

Horváth,  PhD., Milan Polešenský,  Ing. Alexandra Petrisková 

 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0  

Zdržalo sa: 0   

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

PaedDr. Katarína Brťková     Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. 

   tajomníčka komisie               predseda komisie 

 

V Bratislave 08. 06. 2022 
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Výpis z uznesenia  

zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného 

dňa 6. júna 2022 od 17:30 hod. - online 

 

Na začiatku rokovania boli prítomní:  

predseda komisie:  Mgr. Ivan Uhlár,  

členovia komisie:  Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Pavel Šesták,  

Ing. Miroslav Behul, PhD., Ing. Ľubomír Hrbáň,  

Erich Stračina, JUDr. Henrich Hasčák  

Tajomník komisie:  Mgr. Viktor Baumann  

 

 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre 

BITTER SWEET spol. s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 

Za: 3 

Proti: 1  

Zdržal sa: 3 

Záver: Uznesenie nebolo schválené. 

 

 
 
Bratislava, 06.06.2022 

Za správnosť:         Mgr. Ivan Uhlár 

Mgr. Viktor Baumann ,tajomník komisie    predseda komisie,v.r. 

    

 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia finančnej komisie 

08.06.2022 o 16:30 hod. 

 

Prítomní: 

 

Plšeková - neprítomná 

Vydra  - prítomný 

Kleinert  - prítomný 

Demel  - neprítomný 

Šmíd  - neprítomný 

Škápik  - prítomný 

Mráz   - prítomný 

Šesták  - prítomný 
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Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov na Fedinovej 7 pre neziskovú 

organizáciu Vysnívaný domov ako prípad hodný osobitného zreteľa – p. Baumann 

 

Za:  Proti: 5  Zdržali sa: 

 

Branislav Kleinert  

 predseda komisie 

 

 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia finančnej komisie 

08.06.2022 o 16:30 hod. 

Prítomní: 

 

Plšeková - neprítomná 

Vydra  - prítomný 

Kleinert  - prítomný 

Demel  - neprítomný 

Šmíd  - neprítomný 

Škápik  - prítomný 

Mráz   - prítomný 

Šesták  - prítomný 

 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre 

BITTER SWEET spol. s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa – p. Baumann 

 

Za: 5  Proti:  Zdržali sa: 

Branislav Kleinert  

 predseda komisie 
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Komisia 
Schválený 

materiál 

Neschválený 

materiál 
Poznámky komisie 

Komisia správy 

majetku a miestnych 

podnikov 

nie áno 

vyžiadať plánovanú výšku 

investície do rekonštrukcie 

Finančná komisia  áno nie nie 

Komisia školská áno nie nie 

Miestna rada nie áno 
odporúča vyhlásiť 

o.v.s. 

 

 

 

 

 


