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N Á V R H   U Z N E S E N I A : 
 

Miestne zastupiteľstvo     
 
I. s c h v a ľ u j e 
 
prenájom 
 

a) stavby so súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/1 katastrálne 

územie Nové Mesto, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č.NOVÉ MESTO, list vlastníctva číslo 

3749  

b) pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/2  výmera 3296 m2, zastavaná plocha a nádvorie, ka-

tastrálne územie Nové Mesto, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č.NOVÉ MESTO, list vlast-

níctva číslo 3749 

 

; za účelom prevádzkovania: 

 Súkromného gymnázia, Česká 10, 831 03 

 Súkromnej základnej školy, Česká 10, 831 03 Bratislava 

 Súkromnej materskej školy, Česká 10, 831 03 Bratislava 

 

; s účinnosťou od 01.07.2020 do 30.06.2030 

 

; za nájomné 

a) pre stavbu      v sume 50 000,00 eur/rok 

 (čo predstavuje 16,60 eur/m
2
/rok) 

b) pre pozemok       v sume 1,00 eur/m2/rok 

 

; pričom nájomné za stavbu bude splatné štvrťročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca príslušné-

ho štvrťroka; nájomné za pozemok bude splatné polročne vopred vždy k 15. dňu prvého mesiaca prí-

slušného polroka; alikvotná časť ročného nájomného za stavbu a za pozemok prislúchajúca prenajíma-

teľovi za rok 2020 bude splatná v dvoch splátkach k 15.07.2020 a k 15.10.2020  

 

; pre spoločnosť SCHOOL s.r.o., Župné námestie 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 923 890, zapísanej 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35129/B 

 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení              

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ je tým, že spoloč-

nosť SCHOOL s.r.o. je dlhodobým nájomcom, ktorý nájomné zo zmluvy č. 2/2005 platí riadne a včas; 

spoločnosť SCHOOL s.r.o. bude: 
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a) na prenajatej stavbe a pozemku zabezpečovať riadnu starostlivosť (vrátane starostlivosti 

o dreviny a zeleň) a údržbu a bude predovšetkým nie však výhradne zabezpečovať opravy 

stavby (tak exteriéru ako aj interiéru) a to i) bleskozvodová sústava (doplnenie do 10 ks zem-

niacich tyčí s vodivým materiálom), ii) zabezpečenie monitoringu sadania múrov telocvične 

vrátane vypracovania statického posudku, iii) odstránenie vlhnutia omietky v jedálni 

a v suteréne 

;  s podmienkou, že akékoľvek  opravy budú pred samotnou ich realizáciou podliehať schváleniu zria-

ďovateľa, pričom zriaďovateľ si vyhradzuje právo výkonu dozoru pri samotnom výkone a/alebo reali-

zácií opráv 

 

b) spoločnosť SCHOOL s.r.o. je povinná na vlastné náklady zabezpečovať počas celého trvania 

nájomného vzťahu revízie plynových, elektrických a zdravo technických zariadení, revízie 

bleskozvodu, revízie komínov a revízie požiarnej ochrany; 

 

c) po ukončení nájmu spoločnosť SCHOOL s.r.o. nebude požadovať od prenajímateľa a/alebo 

zriaďovateľa vydanie plnenia, ktoré by zodpovedalo hodnote zodpovedajúcej prípadnému 

zhodnoteniu stavby a pre odstránenie akýchkoľvek pochybností spoločnosť SCHOOL s.r.o. sa 

v zmluvne zaviaže k prehláseniu, že všetky náklady súvisiace s opravami a/alebo s rekon-

štrukciami vykonanými na predmete nájmu, ktoré spoločnosť SCHOOL s.r.o. realizovala 

v súvislosti so zabezpečením účelu prevádzkovania Súkromného gymnázia, Súkromnej zá-

kladnej školy a Súkromnej materskej školy všetko so sídlom na ul. Česká 10, 831 03 Bratisla-

va na základe nájomnej zmluvy ako aj na základe nájomných zmlúv z minulosti, boli vykona-

né so súhlasom zriaďovateľa a spoločnosť SCHOOL s.r.o. po ukončení nájomného vzťahu 

nebude požadovať ich kompenzáciu; 

 

; za podmienky 

nájomná zmluva bude zo strany spoločnosti SCHOOL s.r.o. podpísaná v lehote 90 dní odo dňa prijatia 

tohto uznesenia. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude zo strany spoločnosti SCHOOL s.r.o. nájom-

ná zmluva podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť 

 

Miestne zastupiteľstvo     
 

II. s c h v a ľ u j e 

100% z celkového ročného nájmu (nájom za stavbu a nájom za pozemok v sume 53 296,00 eur) ako 

účelovo viazané finančné prostriedky s účelom ich použitia na investície a/alebo opravy škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 
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Dôvodová správa 

 

Zmluvou č. 2/2005 v znení jej dodatkov bola spoločnosti SCHOOL s.r.o. prenechaná do užívania bu-

dova so súpisným č. 111. Účelom prenájmu bolo zabezpečenie prevádzkovania súkromného gymnázia 

a základnej umeleckej školy. Nájomné bolo dohodnuté v sume 500,00 Skk/m2/rok čo pri výmere 3000 

m2 úžitkovej podlahovej plochy predstavoval ročný príjem z prenájmu v sume 1 500 000,00 Skk. Po 

zmene meny ročný nájom predstavoval 16,60 eur/m2/rok a ročný príjem 50 000,00 eur. 

 

Spoločnosť SCHOOL s.r.o. je zriaďovateľom a prevádzkovateľom Súkromného gymnázia, Súkromnej 

základnej školy  Súkromnej materskej školy všetky so sídlom na ul. Česká 10, 831 03 Bratislava. Za-

čiatkom tohto roka spoločnosť požiadala o predĺženie nájomného vzťahu. V rámci rokovaní boli prija-

té tieto závery: 

- spoločnosť bude zabezpečovať celkovú starostlivosť o stavbu a pozemok tvoriaci areál (parc. 

č. 11313/2) a to vrátane starostlivosti o zeleň a dreviny nachádzajúce sa v prenajímanej časti;  

- spoločnosť bude zabezpečovať všetky potrebné revízne správy na vlastné náklady; 

- vzhľadom k nutnosti vykonania určitých opráv (bleskozvod, vlhnutie múrov, sadanie múrov), 

tieto bude zabezpečovať spoločnosť, pričom všetky opravy, resp. rekonštrukčné práce budú 

podliehať schváleniu zo strany zriaďovateľa a zároveň si zriaďovateľ vyhradil právo vykoná-

vať dozor k prebiehajúcim opravám/rekonštrukciám   

- spoločnosti sa neudeľuje súhlas k prenechaniu prenajímaných nehnuteľností do podnájmu 

- spoločnosti je udelený súhlas k zabezpečeniu realizácie detského ihriska, pričom prevádzkova-

teľom tohto detského ihriska bude spoločnosť. 

  

Výška nájmu za stavbu je zachovaná, t. j. 50 000,00 eur ročne. Nájom za pozemok parc. č. 11313/2 

predstavuje sumu 1,00 eur/m2/rok, čo pri výmere pozemku (3296 m2) predstavuje ročne 3 296,00 eur.  

 

Za účelom zabezpečenia finančných zdrojom k opravám, resp. k rekonštrukciám škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, je navrhované viazať 40% celkového ročného 

nájomného, čo predstavuje sumu 21 318,40 eur/ročne. Nájomca aj naďalej bude vo vlastnej réžií uhrá-

dzať náklady na média.  

 

Trvanie nájomného vzťahu sa navrhuje na dobu 10 rokov, t. j. od 01.07.2020 do 30.06.2030. 

 

 

 

    

 

5. Návrh na schválenie prípade osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu neby-
tových priestorov – kancelárií č. 412-413, 414-415, 416-417 a č, 419 nachádzajúcich sa ba 4. 
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p. administratívnej budovy, súp. Č. 2953 na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave prenajatých na 
základe NZ č. 43/2015 v znení jej dodatkov č. 1 až 4 neziskovej organizácii Centrum včasnej 
intervencie Bratislava 

 
(1) Komisia              :  FINANČNÁ, PRE SPRÁVU A NAKLADANIE S MAJETKOM  MČ 
Zasadnutie dňa          :  15.01.2020 
Účasť - prítomní          :    Galamboš,   Mikuš,, Petrovič , Pfundtner, Troiak,  Winkler,  Bielik, Farkašová,  Markuš,  Szusčík 
           - neprítomní    :    
           - ospravedlnení :    
Stanovisko komisie   : odporúča schváliť bez pripomienok 
 
 
 
 
6. Návrh na schválenie prenájmu stavby so súpisným č, 111 na pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 11313/1, vrátane zastavaného pozemku a pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/2 v k.ú. 
Nové Mesto 

 
(1) Komisia              :  FINANČNÁ, PRE SPRÁVU A NAKLADANIE S MAJETKOM  MČ 
Zasadnutie dňa          :  15.01.2020 
Účasť - prítomní          :    Galamboš,   Mikuš,, Petrovič , Pfundtner, Troiak,  Winkler,  Bielik, Farkašová,  Markuš,  Szusčík 
           - neprítomní    :    
           - ospravedlnení :    
Stanovisko komisie   : odporúča schváliť bez pripomienok 
 
 
(5) Komisia               : PRE ŠKOLSTVO a VZDELÁVANIE 
Zasadnutie dňa           : 13.01.2020 
Účasť – prítomní        : Filipovič, Lovich, Švecová, Bačiak Masaryková, Keszeghová, Šoka 
          -  neprítomní     : Šoka 
            - ospravedlnení  : Timková, Kostlán,  
Stanovisko komisie    : odporúča stiahnuť z rokovania a doplniť o návrhy: 

a) v bode II schváliť: zmena zo 40% zvýšiť na 100% z celkového ročného ná-
jmu (nájom za stavbu a nájom za pozemok v sume 53 296,00 eur) ako účelovo 
viazané finančné prostriedky s účelom využitia investície a/alebo opravy škôl a 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Hlasovanie: per rollam 
Cekový počet členov komisie : 8 

  za:              7 
  proti :         0 
  zdržal sa :  1 
 
b) doba nájmu bude odsúhlasená v závislosti od výšky investície nájomcu,  

Hlasovanie: per rollam 
Cekový počet členov komisie : 8 

  za:              6 
  proti :         0 
  zdržal sa :  1 

pripomienka:  1 
       tu máme podľa mňa problém, ak sa to zakomomponujeme do zmluvy tak ho 

vlastne nútime do investície na čo nemáme právo z dôvodu určenia sumy za ná-
jom /m2, navyše my ako prenajímateľ by sme mali zveľaďovať budovu a udržia-
vať ju v takom stave, aby bola prenajímateľná, teda podnikania schopná.  Chcem 
tým povedať to, že v bežnom obchodnoprávnom vzťahu 2 subjektov je klasika ak 
si nájomca svoju investíciu zohľadní voči prenajímateľovi, čiže si ju započítava s 
nájmom a tomuto by som sa rád vyhol, nakoľko je to ťažko dokázateľné a kon-
trolovateľné z našej strany. Ešte je možné aj to,že by mu mohol vzniknúť právny 
nárok na jeho investíciu, nakoľko zveľaďoval cudzí majetok za svoje a bude ho 
mať vo firme v majetku, nakoľko ho odpisoval z daní 

 
c) pred schválením vidieť finálnu zmluvu, mať možnosť sa k nej vyjadriť, 

Cekový počet členov komisie : 8 
  za:              7 
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  proti :         0 
  zdržal sa :  1 
 
d) zmluva by mala obsahovať všetky náležitosti, ktoré zabezpečia, aby budova 

bola v prípade odovzdania schopná normálnej prevádzky. 
Hlasovanie: per rollam 
Cekový počet členov komisie : 8 
 za:              6 
 proti :         0 
 zdržal sa :  1 
pripomienka:1 
tu mám osobne problém s tým a zaujíma ma preberací protokol pri odovzdávaní 
budovy do nájmu + jej počiatočný stav, ktorý mal byť spísaný. Otázka znie : “ je 
to tak, že nie je ?” V prípade, že mím úrad nedisponuje, tak si dovoľujem doplniť 
požiadavku na terajší stav a urobenie preberacieho protokolu, spísanie inventáru, 
toto je štandard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


