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

• predĺženie Zmluvy č. 89/2009 o nájme nebytového priestoru, ktorej predmetom je nájom časti 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte stavby so súp. číslom 1891, postavenej na 
parcele č. 3164 a 3163, k.ú. Dúbravka,  vo výmere 1247,71 m2, 

• predĺženie Zmluvy č. 90/2009 o nájme nebytového priestoru, ktorej predmetom je nájom časti 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte stavby so súp. číslom 1891, postavenej na 
parcele č. 3164 a 3163, k.ú. Dúbravka,  vo výmere 522,65 m2 , 

• predĺženie Zmluvy č. 229/2013 o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom je nájom 
časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte stavby so súp. číslom 1891, postavenej 
na parcele č. 3164 a 3163, k.ú. Dúbravka vo výmere 313,64 m2, 

• predĺženie Zmluvy č. 230/2009 o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom je nájom 
časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte stavby so súp. číslom 1891, 
postavenej na parcele č. 3164 a 3163, k.ú. Dúbravka vo výmere 153,30 m2, 

• predĺženie Zmluvy č. 6/2013 o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom časti pozemku vo 
výmere 1054 m2, parc. číslo 3166, 
 

nájomcovi Súkromná základná škola – Wonderschool, Bilíkova 34, Bratislava, IČO: 31406025 , na dobu 
určitú do 30.06.2034, a to , a to za cenu 8,30 EUR za m2 a rok za nebytový priestor a 0,50 EUR za m2 a 
rok za pozemok, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za podmienky že: 

1. Dodatok nájomnej zmluvy bude podpísaný do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom 
zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 
platnosť. 

2. Nájomca sa zmluvne zaviaže k rekonštrukcii nebytového priestoru v zmysle predloženého rozpočtu. 
 
Dôvodová správa 
 
Skutkový stav 
 
S právnym predchodcom nájomcu (Súkromná materská škola) boli uzatvorené nájomné zmluvy takto: 
 

1. Zmluva č. 89/2009 o nájme nebytového priestoru, ktorej predmetom je nájom časti nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v objekte stavby so súp. číslom 1891, postavenej na parcele č. 
3164 a 3163, k.ú. Dúbravka,  vo výmere 1247,71 m2, a to Blok A časť ľavá, I. nadzemné 
podlažie, Blok A II. nadzemné podlažie, Blok A III. nadzemné podlažie. Zmluva bola 
uzatvorená na dobu určitú do 30.06.2019, za cenu 8,30 EUR za m2 a rok, teda 10355,99 EUR 
ročne. 

2. Zmluva č. 90/2009 o nájme nebytového priestoru, ktorej predmetom je nájom časti nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v objekte stavby so súp. číslom 1891, postavenej na parcele č. 
3164 a 3163, k.ú. Dúbravka,  vo výmere 522,65 m2, a to Blok A, II. nadzemné podlažie. Zmluva 
bola uzatvorená na dobu určitú do 30.06.2019, za cenu 8,30 EUR za m2 a rok, teda 4337,99 
EUR ročne. 

3. Zmluva č. 229/2013 o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom je nájom časti 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte stavby so súp. číslom 1891, postavenej na 
parcele č. 3164 a 3163, k.ú. Dúbravka vo výmere 313,64 m2, a to Blok B, II. nadzemné podlažie. 
Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 30.06.2019, za cenu 8,30 EUR za m2 a rok, teda 
2603,21 EUR ročne. 
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4. Zmluva č. 230/2009 o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom je nájom časti 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte stavby so súp. číslom 1891, postavenej na 
parcele č. 3164 a 3163, k.ú. Dúbravka vo výmere 153,30 m2, a to Blok B, II. nadzemné podlažie. 
Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 30.06.2019, za cenu 8,30 EUR za m2 a rok, teda 
1272,39 EUR ročne. 

5.    Zmluva č. 6/2013 o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom časti pozemku vo výmere 1054 
m2, parc. číslo 3166, za cenu 0,50 EUR za m2 a rok, teda 527 EUR ročne. 

 
 Predmet nájmu je užívaný ako súkromné predškolské zariadenie – materská škola a súkromná 
základná škola. Pozemok je využívaný ako ihrisko k materskej a základnej škole. 
 
 Nájomca žiada o predĺženie nájmu o 15 rokov, a teda do 30.06.2034. nájomca svoju žiadosť 
odôvodňuje tým, že do priestorov doposiaľ investoval značné finančné prostriedky, pričom uvádza, že 
budova si vyžaduje ďalšie finančné prostriedky tak v interiéri ako aj v exteriéri. Nájomca vypracoval 
orientačný finančý prepočet nevyhnutných nákladov obnovy školy, a to v hodnote 581 114 EUR. 
 
 Nájomca žiada o ďalší prenájom, a to priestory prízemia za účelom vybudovania jedálne a tiež 
pozemku parc. číslo 3162/1, výmera celej parcely je 3656 m2. 
  
  
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
 
 Žiadateľ dlhodobo užíva predmet nájmu, kde zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces 
v predškolskom ziaradení ako aj výchovno-vzdelávací proces na základnej škole. Žiadateľ vo svojej 
žiadosti uvádza záujem investovať do predmetu nájmu v rámci rekonštrukcie 581 114,- EUR. 

 
Uznesenie MR  č. 11/2019 zo dňa 05.02.2019 
 
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 8           za : 7          proti : 1          zdržali sa :  0 
 
 
Stanovisko komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom zo dňa  
Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
s c h v á l i ť, 
predĺženie Zmluvy č. 89/2009 o nájme nebytového priestoru, Zmluvy č. 90/2009 o nájme nebytového 
priestoru, Zmluvy č. 229/2013 o nájme nebytových priestorov, Zmluvy č. 230/2009 o nájme nebytových 
priestorov, Zmluvy č. 6/2013 o nájme pozemku, s pripomienkou: 

 
Pripomienka komisie: 
Podmienkou predĺženia zmlúv je zaviazanie nájomcu k rekonštrukcii podľa predloženého 
návrhu, tj. vo výške 581 114,- EUR . 
  
Hlasovanie:   Prítomní:   6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: 
 
Komisia ekonomická prerokovala uvedený materiál návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov 
nájomcovi Súkromná základná škola – Wonderschool, Bilíkova 34, a odporúča miestnemu 
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zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka predmetný návrh schváliť za podmienok stanovených 
v komisii legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom t.z. 
 
Pripomienka komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom: 
Bod A: podmienkou uzatvorenia zmluvy je zaviazanie nájmu k rekonštrukcii podľa predloženého 
návrhu. 
 
Bod B bol vylúčený z hlasovania, nájomca bude oslovený, aby bližšie špecifikoval rozsah 
rozšírenia nájmu. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                  zdržali sa: 0 
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