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Návrh uznesenia 

Miestne  zastupite�stvo  M�  Bratislava – Ružinov  
po prerokovaní materiálu  

A.                                                      schva�uje  

podmienky zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretej pod�a zákona �. 116/1990 Zb. 
o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi  Slovenským �erveným krížom 
a Materskou školou Mileti�ova 37. 

doba nájmu:                        desa� rokov s ú�innos�ou od 1. mája 2014 
celková výmera:                  271 m²   
nájomné:                              2500 € / štvr�rok

B.                                                            ukladá  

Mgr. Zuzane Maturkani�ovej, prednostke 

zabezpe�i� uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v objekte 
Mileti�ova ul. �.  59, Bratislava  medzi prenajímate�om,  Slovenským �erveným krížom 
a nájomcom Materskou školou, Mileti�ova ul.�.37, Bratislava. 

                                      
                                                                                            T.  ihne� po podpise uznesenia 



  

Dôvodová správa  

       Na základe rokovaní s predstavite�om S�K a prehliadky budovy na Mileti�ovej ul. �. 59, 
Bratislava získava Mestská �as� Bratislava – Ružinov možnos� využi�    pre rozšírenie 
kapacity materských škôl nové priestory. Bude možné vytvori� dve triedy MŠ. Každá z nich 
bude ma� samostatnú her�u, spál�u  a umyváre� s WC. V jeden triede by bolo umiestnených 
17 detí a v druhej 15 detí.  
      Vzh�adom na to, že v uvedenom objekte bude Materská škola, Mileti�ova ul. �. 37, 
Bratislava  nájomcom, je nevyhnutné pristúpi�  ku podpísaniu  nájomnej zmluvy                       
medzi prenajímate�om (S�K) a nájomcom ( MŠ Mileti�ova ul. �. 37). 

     Prenajímate� prenechá touto zmluvou nájomcovi za odplatu do do�asného užívania 
nebytové priestory  v stavbe o celkovej výmere 271 m² na dobu 10 rokov s ú�innos�ou od 
1.5.2014. Prenajímate� sa  tiež zaviazal, že  umožní nájomcovi bezplatné užívanie pozemku 
s detským ihriskom s tým, že  nájomca ho  bude na vlastné náklady udržiava�
v stave spôsobilom na užívanie, na ktoré je  ur�ený, najmä bude vykonáva� základné 
ošetrenie trávnika a ostatných porastov a jeho údržbu. 
Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného za užívanie nebytových priestorov v sume 
2500 €  štvr�ro�ne (slovom dvetisícpä�sto eur). Okrem toho sa zmluvné strany dohodli, že 
nájomca bude plati� štvr�ro�ne  1 500 € (slovom jedentisícpä�sto eur) ako preddavky úhrad za 
služby spojené s užívaním nebytových priestorov. Nájomné a  preddavky úhrad za služby 
spojené s užívaním nebytových priestorov (�alej aj len „nájomné“) predstavujú spolu sumu  
4 000 € štvr�ro�ne (slovom štyritisíc).  



  

Z M L U V A 
o nájme nebytových priestorov 

uzavretá pod�a zákona �. 116/1990 Zb. 
o nájme a podnájme nebytových priestorov 

medzi zmluvnými stranami: 

Prenajímate�: 
Slovenský �ervený kríž 
Grösslingová 24, 811 46 Bratislava 
Zastúpený: Ing. Miroslav Žufa 

       poverený zastupovaním generálnej sekretárky 
I�O: 177 466 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava - mesto 
�íslo ú�tu: 8437012/0200 
(�alej aj len „prenajímate� ”) 

a 

Nájomca: 
Materská škola Mileti�ova ul.�.37,  821 09 Bratislava 
Zastúpená: Eva Bednari�ová, riadite�ka
I�O: 31 78 69 95
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Kaštie�ska 2, Bratislava  
�íslo ú�tu: SK7002000000001638442953 
(�alej aj len „nájomca“) 

�lánok I  
Predmet nájmu 

a služby spojené s jeho užívaním 

1.1. Prenajímate� je výlu�ným vlastníkom nehnute�nosti v Bratislave, Mestská �as� Bratislava 
- Ružinov, katastrálne územie Nivy, ktorá je v katastri nehnute�ností evidovaná v liste 
vlastníctva �. 3558  takto: stavba, súp. �ís. 586, postavená na pozemku parc. �íslo 9367/3, 
zastané plochy a nádvoria o výmere 627 m² (�alej len „stavba“).  

1.2.  Prenajímate� prenecháva touto zmluvou nájomcovi za odplatu do do�asného užívania 
nebytové priestory  v stavbe o celkovej výmere 271 m² (�alej len „nebytové priestory“).  

1.3.  Nebytové priestory pozostávajú z miestností špecifikovaných v prílohe �. 1, ktorá je 
neoddelite�nou sú�as�ou zmluvy.  

1.4. Prenajímate� sa zaväzuje poskytova� nájomcovi tieto služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov: odber plynu a elektrickej energie, vodné a sto�né a odvádzanie 



  
zrážkovej vody. Ostatné služby si bude nájomca zabezpe�ova� samostatne na základe 
zmlúv s poskytovate�mi služieb.  

1.5. Prenajímate� sa touto zmluvou tiež zaväzuje, že umožní nájomcovi bezplatné užívanie 
pozemkov pri�ahlých k stavbe, a to pozemok parc. �ís. 9367/45 o výmere 648 m², 
zastavané plochy a nádvoria a pozemok parc. �ís. 9367/46 o výmere 1117 m² (�alej len 
„pozemky“). Nájomca sa zaväzuje, že pozemky bude na vlastné náklady udržiava�
v stave v spôsobilom na užívanie, na ktoré sú ur�ené, najmä bude vykonáva� základné 
ošetrenie trávnika a ostatných porastov a údržbu detského ihriska.  

�lánok II  
Ú�el a doba nájmu 

2.1.  Nebytové priestory a pozemky bude nájomca Materská škola, Mileti�ova 37, 821 09 
Bratislava (�alej „materská škola“) využíva� na zabezpe�enie predškolskej výchovy 
detí.  

2.2. Nájomca nie je oprávnený da� nebytové priestory a pozemky do podnájmu ani 
bezplatného užívania, zriadi� k nim záložné právo, vecné bremeno alebo ich inak 
za�aži�.  

2.3.  Zmluvné strany sa dohodli, že  zmluva sa uzaviera na dobu ur�itú -  na desa� rokov 
s ú�innos�ou od 1. mája 2014. 

�lánok III  
Nájomné a úhrady za služby 

spojené s užívaním nebytových priestorov  

3.1.Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného za užívanie nebytových priestorov v sume 
2 500 € štvr�ro�ne (slovom dvetisícpä�sto eur). Okrem toho sa zmluvné strany dohodli, že 
nájomca bude plati� štvr�ro�ne  1 500 € (slovom jedentisícpä�sto eur) ako preddavky 
úhrad za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. Nájomné a  preddavky úhrad 
za služby spojené s užívaním nebytových priestorov (�alej aj len „nájomné“) predstavujú 
spolu sumu 4 000 € štvr�ro�ne (slovom štyritisíc)  

3.2.Nájomné bude nájomca plati� bez vystavenia faktúry, a to najneskôr do konca prvého 
kalendárneho  mesiaca  príslušného štvr�roka. Za de� úhrady nájomného sa považuje de�
pripísania úhrady na bankový ú�et prenajímate�a uvedený v záhlaví zmluvy.  

3.3.V prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného má prenajímate� právo požadova�
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0, 05 % z dlžnej sumy za každý de� omeškania, a to 
až do úplného zaplatenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo 
prenajímate�a na úroky z omeškania.  

3.4.Vyú�tovanie zaplatených preddavkov a skuto�ných nákladov za služby spojené 
s užívaním nebytových priestorov predloží prenajímate� nájomcovi do 15 dní po 
predložení celkového vyú�tovania príslušného kalendárneho roka zo strany 
poskytovate�ov služieb. Nedoplatky, prípadne preplatky, vzniknuté príslušným 
vyú�tovaním budú splatné do 30 dní odo d�a doru�enia vyú�tovacej faktúry.  



  

�lánok IV  
Stav nebytových priestorov  

4.1.Nájomca vyhlasuje, že stav nebytových priestorov mu je známy a preberá ich do užívania 
v stave, v akom sa nachádza ku d�u uzavretia tejto zmluvy.  

4.2.Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca zrekonštruuje nebytové priestory pod�a 
schváleného projektu rekonštrukcie na vlastné náklady na ú�el uvedený v bode 2.1. a  na 
tento ú�el ich bude na vlastné náklady udržiava� po celú dobu nájmu. 

�lánok V  
�alšie práva a povinnosti prenajímate�a 

5.1.Okrem práv a povinností uvedených v iných ustanoveniach  zmluvy  
a) prenajímate� má právo vstupova� do nebytových priestorov za ú�asti nájomcu alebo 

ním poverenej osoby najmä za ú�elom vykonania kontroly dodržiavania podmienok 
zmluvy,  

b) prenajímate� je povinný umožni� nájomcovi riadny výkon užívacieho práva 
nebytových priestorov v súlade s touto zmluvou a zdrža� sa akéhoko�vek  konania, 
ktorým by nájomcu pri užívaní predmetu nájmu rušil alebo obmedzoval, s výnimkou 
nevyhnutných opráv a údržby  stavby.  

�lánok VI  
�alšie práva a povinnosti nájomcu 

6.1.Okrem práv a povinností uvedených v iných ustanoveniach zmluvy je nájomca povinný 
a) plni� povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona o odpadoch a �alších predpisov 

týkajúcich sa odpadového hospodárstva, 
b) plni� povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a �alších 

predpisov týkajúcich sa požiarnej ochrany, najmä je povinný ma� v prenajatých 
priestoroch funk�né hasiace prístroje, 

c) v prenajatých nebytových priestoroch v plnom rozsahu zabezpe�i� dodržiavania 
predpisov o bezpe�nosti a ochrane zdravia pri práci,  

d)  umožni� prenajímate�ovi v prítomnosti nájomcu alebo ním poverenej osoby prístup do 
nebytových priestorov za ú�elom vykonania kontroly dodržiavania podmienok zmluvy 
a vykonania opráv a údržby stavby,   

e) na svoje náklady zabezpe�i� upratovanie nebytových priestorov.  

�lánok VII  
Osobitné dojednania 

7.1.Sú�as�ou využívania nebytových priestorov a pozemkov na  zabezpe�enie predškolskej 
výchovy detí bude aj zaradenie detí s metabolickými poruchami do tejto �innosti a ich 
integrácia medzi zdravé deti. Odborným garantom bude Slovenský �ervený kríž.  



  

7.2.Mestská �as� Bratislava - Ružinov ako zria�ovate� materskej školy uvedie Slovenský 
�ervený kríž ako partnera vykonávajúceho zdravotný doh�ad pri prevádzkovaní materskej 
školy.  

7.3 Mestská �as� Bratislava-Ružinov ako zria�ovate� materskej školy bude každoro�ne pri 
prijímaní detí do materskej školy dohliada� na za�lenenie detí s metabolickými poruchami 
a ich integráciu medzi zdravé deti. 

�lánok VIII
Skon�enie nájmu 

8.1.Nájom sa kon�í: 
a) uplynutím doby nájmu,  
b) dohodou zmluvných strán, pri�om dohoda vyžaduje písomnú formu,  
c) výpove�ou v súlade s ust.§ 9 zákona �..116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových    
priestorov v znení neskorších predpisov. 
  
. 

8.2. Výpovedná doba je dva mesiace a za�ne plynú�  od prvého d�a mesiaca nasledujúceho po 
doru�ení výpovede druhej strane.  

8.3. Za riadne doru�enie výpovede sa považuje jej zaslanie s doru�enkou na adresu druhej   
       zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve, a to aj vtedy, ak ju druhá zmluvná strana     

v odbernej lehote nevyzdvihne alebo odmietne vyzdvihnú�. 

�lánok IX 
Závere�né ustanovenia 

9.1.Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona �. 116/ 1990 Zb. a Ob�ianskeho zákonníka. 

9.2.Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým 
dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné 
ustanovenie nahradi� novým, zodpovedajúcim ú�elu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany 
sledovali v �ase jej uzavretia. 

9.3.Zhodnotenie predmetu nájmu a vykonanie stavebných úprav na náklady nájomcu bude po 
skon�ení zmluvy odovzdané prenajímate�ovi bez uplatnenia si finan�ných nárokov 
nájomcom. 

9.5.Zmluva nadobúda platnos� d�om jej uzavretia,  najskôr však d�om nasledujúcim do dni 
zverejnenia zmluvy pod�a zákona o slobodnom prístupe k informáciám a ú�innos� d�om 
1.5. 2014.  

9.6.Zmluva sa môže  meni� a dop��a� len písomnými dodatkami podpísanými oboma 
zmluvnými stranami.  



  
9.7.Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnos�ou originálu, pri�om každá zo 

zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie. 

9.8.Zmluvné strany si zmluvu pre�ítali a na znak súhlasu, že predstavuje ich slobodnú a vážnu 
vô�u,  že je ur�itá a zrozumite�ná, ju podpísali.  

V Bratislave d�a   

Za prenajímate�a:                 Za nájomcu: 

___________________                _________________ 
Ing. Miroslav Žufa     Eva Bednari�ová 
poverený zastupovaním                  riadite�ka  
generálnej sekretárky 

                                                                                    Za zria�ovate�a materskej školy: 

                                                                                     ––––––––––––––––––         
                                                                                     Ing. Dušan Pekár, starosta 
    






