
Materská škola, Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 
 

 
 
Materiál na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Ružinov 
Dňa 21.05.2013     
 
 

N á v r h 
 

na  schválenie  uzatvorenia  Dodatku č.1 k Nájomnej  zmluve so  Základnou  umeleckou  
školou,  Exnárova 6,  821 03 Bratislava 2 v objekte prenajímateľa  Materskej  školy, 
Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
 
 
 
Predkladateľ: PaedDr. Jana Bolebruchová, v.r.   Materiál obsahuje : 

riaditeľka      1. Návrh uznesenia do MZ 
       2. Dôvodovú správu 

                                                                                                3. Prílohy 
         4. Uznesenie z MR 
                                                                                                          5. Stanoviská komisií 
 

    
   
 
Spracovateľ: PaedDr. Jana Bolebruchová 
   riaditeľka  
 
  
 
 
 
 
Prerokované: 
- v KŠKaŠ  dňa 14.05.2013 
- v KFPČaI dňa 16.05.2013 
 
 
 
 

V Bratislave máj 2013 
 
 
 
 



Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava – Ružinov 
dňa 21.05.2013     
 
 
 
 
 
 
 
 

schvaľuje 
 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzatvorenie Dodatku č.1 k 
Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 12.09.2012  so  Základnou  umeleckou  školou,  Exnárova 
6,  821 03 Bratislava 2 v objekte prenajímateľa  Materskej  školy, Bancíkovej 2, 821 03 
Bratislava 2, v ktorom  budú zakotvené zmeny týkajúce sa doby nájmu z doby určitej na dobu 
neurčitú a  skončenia nájomného vzťahu zo strany prenajímateľa a zo strany nájomcu 
výpoveďou bez udania dôvodu s dvojmesačnou výpovednou lehotou a  zmeny súvisiace so 
zmenou, zrušením a nahradením príslušných ustanovení tejto nájomnej zmluvy, ktorých sa 
tieto zmeny budú týkať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa  

PREDMET :  

Návrh  na  schválenie  uzatvorenia  Dodatku č.1 k Nájomnej  zmluve  so  Základnou  
umeleckou  školou,  Exnárova 6,  821 03 Bratislava 2 v objekte prenajímateľa  Materskej  
školy, Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

ŽIADATEĽ :  Základná umelecká škola 

  Exnárova 6 
                        821 03 Bratislava 
  Mgr. Anna Miklovičová, riaditeľka ZUŠ 
 

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU:  

Návrh  na  schválenie  uzatvorenia  Dodatku č.1 k Nájomnej  zmluve uzatvorenej dňa 
12.09.2012  so  Základnou  umeleckou  školou,  Exnárova 6,  821 03 Bratislava 2 v objekte 
prenajímateľa  Materskej  školy, Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 2, v ktorom  budú zakotvené 
zmeny týkajúce sa doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú a  skončenia nájomného 
vzťahu zo strany prenajímateľa a zo strany nájomcu výpoveďou bez udania dôvodu 
s dvojmesačnou výpovednou lehotou a  zmeny súvisiace so zmenou, zrušením a nahradením 
príslušných ustanovení tejto nájomnej zmluvy, ktorých sa tieto zmeny budú týkať z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 
 
VLASTNÍCKE VZŤAHY : 
Stavba súpisné číslo 3111, orientačné č.2, na pozemkoch parcela č. 1363/2,7,8,9,14 
v Bratislave, k.ú. Ružinov je zapísaná na liste vlastníctva  č. 4405 pre vlastníka Mestská časť 
Bratislava – Ružinov. 
V zmysle Protokolu č. 12/2003 zo dňa 25.09.2003 bola predmetná stavba zverená MČ 
Bratislava -  Ružinov do správy MŠ Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 2. Jedná sa o prenájom 
nebytových priestorov o výmere   195 m2  ( bližšia špecifikácia je uvedená v nájomnej 
zmluve). Prenájom pozemku nie je súčasťou nájmu. 

 
SKUTKOVÝ STAV A ÚČEL : 
Nájomca prostredníctvom mailovej pošty cez jeho ekonómku zo dňa 04.04.2013 požiadal 
o predĺženie nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 12.09.2012  na dobu neurčitú od 1.9.2013. Po 
telefonickom rozhovore sme sa s nájomcom Mgr. Annou Miklovičovou, riaditeľkou ZUŠ  
dohodli na termíne zmluvného vzťahu od 01.07.2013.  
Zmenou doby nájmu sa budú musieť zrušiť ustanovenia  Článku III. Doba nájmu a nahradiť 
novým znením. Dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve navrhujem, aby sa Nájomná zmluva 
uzatvorená dňa 12.09.2012 ( ďalej len „zmluva”) zmenila nasledovne : V článku zmluvy III. 
Doba nájmu sa  z názvu článku zmluvy zrušujú slová „ a podmienky ”a v tomto článku 
zmluvy sa zrušuje odsek 1 a nahrádza sa novým znením nasledovne : Nájom je dohodnutý na 
dobu neurčitú a vznikne dňom účinnosti tohto Dodatku č. 1 k zmluve. Odsek 2 sa z dôvodu 
splnenia záväzku zrušuje. 
 
Zmenou v článku zmluvy IV. Úhrada za nájom a služby sa čiastočne zrušujú, menia 
a nahrádzajú  odseky 1 a nesprávne označený odsek 1 nasledovne : Zrušuje sa 2 veta odseku 1 
 a nahrádza sa novým znením nasledovne : Úhradu za užívanie predmetu nájmu za obdobie od 
01.07.2013 do prvého dňa nájmu podľa Čl. III tejto zmluvy zodpovedajúcu nájomnému za 



príslušné obdobie podľa Čl. IV ods.1 zmluvy sa nájomca zaväzuje uhradiť v lehote do 30 dní 
od podpísania tejto zmluvy na účet 1638424851/0200 vo VÚB Bratislava.  
Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné za predmet nájmu za obdobie počnúc prvým dňom 
nájmu do 31.12.2013 podľa Čl. IV ods.1 zmluvy v lehote do 31.12.2013 od podpísania tejto 
zmluvy na účet 1638424851/0200 vo VÚB Bratislava. Nájomné a ostatné finančné plnenia sa 
považujú za uhradené dňom pripísania na účet prenajímateľa.  V nasledujúcich kalendárnych 
rokoch sa nájomca zaväzuje zaplatiť nájomné podľa Čl. IV ods.1 zmluvy vždy do 
31.01.príslušného kalendárneho roku na účet 1638424851/0200 vo VÚB Bratislava. Nájomné 
a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet prenajímateľa.   
Nesprávne označený odsek 1 sa označuje ako odsek 2 s nasledovným znením: 
2.Nájomca sa zaväzuje zaplatiť na účet prenajímateľa zálohové platby za služby spojené 
s energetickými nákladmi nebytového priestoru. Zálohové platby bude nájomca hradiť v 
nasledujúcich kalendárnych rokoch v sume 6012,- €/rok, čo predstavuje štvrťročne 1503,-€/. 
Nájomca sa zaväzuje zaplatiť na účet prenajímateľa pomernú časť zálohových platieb za 
obdobie od 01.07.2013 do 31.12.2013 podľa výpočtu nákladov na prenajaté priestory 
v objekte MŠ Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava pre rok 2012 uvedené v zmluve. 
 
Zmenou v  článku zmluvy VII. Ukončenie nájmu sa zrušujú odseky 1, 2, 3 a  nahrádzajú sa 
novým znením nasledovne : 
1.Zmluva môže byť ukončená výpoveďou zo strany prenajímateľa a zo strany nájomcu, a to 
i bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť od prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Odsek 4 sa mení na 
odsek 2, znenie odseku zostáva nezmenené. 
Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 k Nájomnej zmluve zostávajú 
nezmenené. 
 
Predchádzajúci zmluvný vzťah ešte platnej nájomnej zmluvy so ZUŠ Exnárova 6, 821 03 
Bratislava 2 považujem voči platbám za médiá a nájomné za bezproblémový . 
 
Vzhľadom na uvedené, navrhujeme schváliť z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov návrh na uzatvorenie predloženého Dodatku č.1 k Nájomnej  
zmluve. 
 
MR dňa 30.04.2013 uložila riaditeľke dopracovať zmenu  v článku zmluvy VI. Práva 
a povinnosti nájomcu o nasledovné znenie:   
Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa odsek 8 dopĺňa nasledovne: 8. ...... 
„Nájomca po skončení nájmu nemá právo požadovať úhradu nákladov od prenajímateľa ak 
vykonal rôzne zmeny, úpravy a  rekonštrukcie na vlastné náklady v prenajatom priestore 
s písomným súhlasom prenajímateľa, alebo bez písomného súhlasu prenajímateľa, ktoré 
technicky zhodnotili prenajaté priestory. Nájomca nemá nárok ani na protihodnotu toho, o čo 
sa rekonštrukciou zvýšila hodnota prenajatej veci a prenajímateľovi nevzniká povinnosť 
nahradiť prípadné náklady spojené s takouto rekonštrukciou.“ 
 
 
 
 
 
 
 



Prílohy : kópia 
1.  Návrh Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa12.09.2012 
2.  Listu ZUŠ zaslaného mailom zo dňa 4. apríl 2013 o 10:45 
3.  Nájomná zmluva zo dňa12.09.2012. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatok č. 1 
 

 
k  Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 12.09.2012 podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 
a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
 

 
Zmluvné strany 

 
Prenajímateľ:   Mestská časť Bratislava – Ružinov 

     Mierová č. 21, 827 05 Bratislava 
IČO:00603155 
zastúpená: Ing. Dušanom Pekárom 

     starostom Mestskej časti Bratislava – Ružinov 
 

Zastúpená správcom v zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 
    Materská škola 

Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 
zastúpená: PaedDr. Janou Bolebruchovou 

     riaditeľkou MŠ 
           bankové spojenie:  VÚB Bratislava    

číslo účtu:   príjmový účet:  1638428254/0200 
    výdavkový účet: 1638424851/0200 

 IČO:     31787002 
DIČ:    2021425164 
    (ďalej len ,,prenajímateľ“) 

  
           So súhlasom zriaďovateľa Mestskej časti Bratislava – Ružinov, zastúpenej  
           starostom Mestskej časti Bratislava – Ružinov 
 
             a 

 
Nájomca:   Základná umelecká škola   

     Exnárova 6, 821 03 Bratislava 
zastúpená: Mgr. Annou Miklovičovou  

               riaditeľkou ZUŠ   
bankové spojenie:   ČSOB 

 číslo účtu:    25836293/7500 
 IČO:     31769403 
 DIČ:    2020974461 

    (ďalej len ,,nájomca“) 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomnú zmluvu uzatvorenú dňa 12.09.2012 ( ďalej len 
„zmluva”) menia nasledovne : 
 

III. Doba nájmu 



Zmluvné strany sa dohodli, že z názvu článku zmluvy sa vypúšťajú  slová „ a podmienky ”a 
v tomto článku zmluvy sa vypúšťa  znenie odseku 1 a nahrádza sa novým znením nasledovne 
: 
 
1. Nájom podľa tejto zmluvy je dohodnutý na dobu neurčitú a vznikne dňom účinnosti tohto 

Dodatku č. 1 k zmluve. 
 
 
Odsek 2 sa z dôvodu splnenia záväzku z textu tohto článku zmluvy vypúšťa.. 
 
 

IV. Úhrada za nájom a služby 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že tento článok zmluvy sa, mení nasledovne : 
 
Zo znenia  odseku 1 sa vypúšťa druhá  veta a nahrádza sa novým znením nasledovne : 
 
Úhradu za užívanie predmetu nájmu za obdobie od 01.07.2013 do prvého dňa nájmu podľa 
Čl. III tejto zmluvy zodpovedajúcu nájomnému za príslušné obdobie podľa Čl. IV ods.1 
zmluvy sa nájomca zaväzuje uhradiť v lehote do 30 dní od podpísania tejto zmluvy na účet 
1638424851/0200 vo VÚB Bratislava.  
 
Zároveň sa znenie odseku 1 dopĺňa  takto: 
Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné za predmet nájmu za obdobie počnúc prvým dňom 
nájmu do 31.12.2013 podľa Čl. IV ods.1 zmluvy v lehote do 31.12.2013 od podpísania tejto 
zmluvy na účet 1638424851/0200 vo VÚB Bratislava.  
 
Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet 
prenajímateľa.   
 
Tento článok zmluvy sa dopĺňa o nový odsek 2 v tomto znení: 
 
2. V nasledujúcich kalendárnych rokoch sa nájomca zaväzuje zaplatiť nájomné podľa Čl. IV 
ods.1 zmluvy vždy do 31.01.príslušného kalendárneho roku na účet 1638424851/0200 vo 
VÚB Bratislava. Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom 
pripísania na účet prenajímateľa.   
 
Nesprávne označený odsek 1 sa označuje ako odsek 3 s nasledovným znením: 
 
3. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť na účet prenajímateľa zálohové platby za služby spojené 
s energetickými nákladmi nebytového priestoru. Zálohové platby bude nájomca hradiť v 
nasledujúcich kalendárnych rokoch v sume 6012,- €/rok, čo predstavuje šťvrťročne 1503,-€. 
Nájomca sa zaväzuje zaplatiť na účet prenajímateľa pomernú časť zálohových platieb za 
obdobie od 01.07.2013 do 31.12.2013 podľa výpočtu nákladov na prenajaté priestory 
v objekte MŠ Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava pre rok 2012 uvedené v zmluve. 
 
Číslovanie odsekov 3, 4, 5, 6 sa mení na 4, 5, 6, 7. 
 
 

VI. Práva a povinnosti nájomcu 



Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa odsek 8 dopĺňa nasledovne: 
8. ...... 
„Nájomca po skončení nájmu nemá právo požadovať úhradu nákladov od prenajímateľa ak 
vykonal rôzne zmeny, úpravy a  rekonštrukcie na vlastné náklady v prenajatom priestore 
s písomným súhlasom prenajímateľa, alebo bez písomného súhlasu prenajímateľa, ktoré 
technicky zhodnotili prenajaté priestory. Nájomca nemá nárok ani na protihodnotu toho, o čo 
sa rekonštrukciou zvýšila  
hodnota prenajatej veci a prenajímateľovi nevzniká povinnosť nahradiť prípadné náklady 
spojené s takouto rekonštrukciou.“ 
 
 

VII. Ukončenie nájmu 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že tento článok zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne : 
 
 
Znenie odseku 1 sa mení takto: 

1. Zmluva môže byť ukončená výpoveďou zo strany prenajímateľa a zo strany nájomcu, a to 

i bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť od prvého dňa 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

  
Pôvodné odseky 2 a 3 sa zo znenia zmluvy vypúšťajú 
 
Odsek 4 sa mení na odsek 2, znenie odseku zostáva nezmenené. 
 
Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 k zmluve zostávajú nezmenené. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov uznesením č....... zo dňa 
.........2013 schválilo z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
uzatvorenie Dodatku k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 12.09.2012 so Základnou 
umeleckou školou, Exnárova 6, 821 03 Bratislava...................... 
 
Tento Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 12.09.2012 (ďalej v texte len 
„zmluva“)  tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a je vypracovaný v 5-ich vyhotoveniach s 
platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán 
a nadobudnutí účinnosti obdrží prenajímateľ 2 vyhotovenia,  nájomca 2 vyhotovenia a jedno 
vyhotovenie je pre zriaďovateľa prenajímateľa. 
 
Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými 
stranami.  
 
Tento Dodatok č.1 k zmluve je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a zákona NR 
SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a odst.1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 



predpisov ( Občianskeho zákonníka ) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle povinnej osoby – prenajímateľa - správcu.  
 
V Bratislave, dňa      V Bratislave, dňa 
 
Prenajímateľ :       Nájomca : 
 

 

 

_________________________              _____________________________ 

Ing. Dušan Pekár v zastúpení:    Mgr. Anna Miklovičová 

PaedDr. Jana Bolebruchová     riaditeľka Základnej umeleckej školy 

riaditeľka Materskej školy                           Exnárova 6, 821 03 Bratislava 

Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava               

     

 

V Bratislave, dňa ............................. 

 

Zriaďovateľ: 

 

 

_________________________   

Ing. Dušan Pekár  

starosta mestskej časti 

Bratislava - Ružinov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZUŠ Exnárova - 
Ekonomické <zus02@mail.t
-com.sk> 

komu:  bolebruska@gmail.com
 

dátum:  4. apríl 2013 10:45 

predmet:  Potvrdenie 

:  Táto správa je dôležitá 
najmä pre slová, ktoré 
obsahuje. 

 
Dobrý deň p. riaditeľka, 
  
Asi pred týždňom som vám posielala mail ohľadom podkladov ktoré od Vás potrebujeme, 
nakoľko ste do dnes nereagovali, v prípade že nemáte kolaudačné rozhodnutie, posielam Vám 
pripravené potvrdenie, kde len treba doplniť  červené miesta, + nájomnú zmluvu od 
01.09.2013 na dobu neurčitú. 
  
Potvrdenie aj nájomnú zmluvu prosíme zaslať čo najskôr, nakoľko to potrebujeme odovzdať 
na magistrát. 
  
S pozdravom 
  
Ciuca 
  
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materská škola, Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 
 

 
 
Materiál na rokovanie 
Miestnej rady 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov 
Dňa 30.04.2013 
 
 
 

N á v r h 
 

na  schválenie  uzatvorenia  Dodatku č.1 k Nájomnej  zmluve so  Základnou  umeleckou  
školou,  Exnárova 6,  821 03 Bratislava 2 v objekte prenajímateľa  Materskej  školy, 
Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
 
 
 
Predkladateľ: PaedDr. Jana Bolebruchová, v.r.    Materiál obsahuje : 

riaditeľka   1. Návrh uznesenia do MR 
2. Návrh uznesenia do MZ 
3. Dôvodovú správu 

                                                                                                4. Prílohy 
          
   
 
 
Spracovateľ: PaedDr. Jana Bolebruchová 
   riaditeľka  
 
  
 
 
Materiál bude prerokovaný 
- v KŠKaŠ 
- v KFPČaI 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave apríl 2013 
 

 
 



 
 
 
 
Návrh uznesenia: 
 
Miestna rada  
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.     b e r i e   n a    v e d o m i e  
 
 
predložený materiál 
 
B.     u k l a d á 
 
 
PaedDr. Bolebruchovej Jane, riaditeľke MŠ Bancíkovej 2 
 
 
Predložiť materiál so stanoviskami KFPČaI a KŠKaŠ na rokovanie  MZ 
 
          T: 21.05.2013 
C.      o d p o r ú č a 

 
 
Miestnemu zastupiteľstvu  

 
                         s ch v á l i ť 

 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzatvorenie Dodatku č.1 k 
Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 12.09.20012  so  Základnou  umeleckou  školou,  Exnárova 
6,  821 03 Bratislava 2 v objekte prenajímateľa  Materskej  školy, Bancíkovej 2, 821 03 
Bratislava 2, v ktorom  budú zakotvené zmeny týkajúce sa doby nájmu z doby určitej na dobu 
neurčitú a  skončenia nájomného vzťahu zo strany prenajímateľa a zo strany nájomcu 
výpoveďou bez udania dôvodu s dvojmesačnou výpovednou lehotou a  zmeny súvisiace so 
zmenou, zrušením a nahradením príslušných ustanovení tejto nájomnej zmluvy, ktorých sa 
tieto zmeny budú týkať. 
 
 
 
 

 

 



Materská škola, Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 
 

 
 
Materiál na rokovanie 
KŠKaŠ 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov 
Dňa 16.05.2013 
 
 
 

N á v r h 
 

na  schválenie  uzatvorenia  Dodatku č.1 k Nájomnej  zmluve so  Základnou  umeleckou  
školou,  Exnárova 6,  821 03 Bratislava 2 v objekte prenajímateľa  Materskej  školy, 
Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
 
 
 
Predkladateľ: PaedDr. Jana Bolebruchová, v.r.    Materiál obsahuje : 

riaditeľka   1. Návrh uznesenia do MR 
2. Návrh uznesenia do MZ 
3. Uznesenie z MR 
4. Dôvodovú správu 

                                                                                                5. Prílohy 
   
 
 
Spracovateľ: PaedDr. Jana Bolebruchová 
   riaditeľka  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave apríl 2013 
 
 
 
 



Materská škola, Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 
 

 
 
Materiál na rokovanie 
KFPČaI 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov 
Dňa 14.052013 
 
 
 

N á v r h 
 

na  schválenie  uzatvorenia  Dodatku č.1 k Nájomnej  zmluve so  Základnou  umeleckou  
školou,  Exnárova 6,  821 03 Bratislava 2 v objekte prenajímateľa  Materskej  školy, 
Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
 
 
 
Predkladateľ: PaedDr. Jana Bolebruchová, v.r.    Materiál obsahuje : 

riaditeľka   1. Návrh uznesenia do MR 
2. Návrh uznesenia do MZ 
3. Uznesenie z MR 
4. Dôvodovú správu 

                                                                                                5. Prílohy 
          
 
 
Spracovateľ: PaedDr. Jana Bolebruchová 
   riaditeľka  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave apríl 2013 
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