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NÁVRH  UZNESENIA 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmenu doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku 

č. 08 83 0728 07 00, uzatvorenej k časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Dúbravka, 

parc. č. 2902 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 000 m², so Súkromnou materskou 

školou na Bazovského 2 v Bratislave, IČO 30794471, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť 

SONFOL, s.r.o., so sídlom na Talichovej 51 v Bratislave, IČO 31406025, z doby neurčitej na 

dobu určitú - 10 rokov, z dôvodu splnenia kritéria na získanie nenávratných finančných 

prostriedkov na rekonštrukciu detského ihriska, ktoré je umiestnené na predmete nájmu,  

 

s podmienkou: 

 

Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej 

zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

 

Navrhovanú zmenu doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0728 07 00, uzatvorenej 

k časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2902 vo výmere 1 000 m², 

so Súkromnou materskou školou na Bazovského 2, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť 

SONFOL, s.r.o., predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu splnenia 

požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súvisiacej so žiadosťou 

o získanie nenávratných finančných prostriedkov na rekonštrukciu detského ihriska, ktoré je 

umiestnené na predmete nájmu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

PREDMET:  Uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0728 07 00, 

predmetom ktorého bude zmena doby nájmu z doby neurčitej na dobu určitú – 10 rokov, 

z dôvodu splnenia kritéria na získanie nenávratných finančných prostriedkov na rekonštrukciu 

detského ihriska, ktoré je umiestnené na predmete nájmu.  

  

 

ŽIADATEĽ - NÁJOMCA:  Súkromná materská škola – príspevková organizácia 

    Bazovského 2 

    841 02 Bratislava 

 

 Zriaďovateľ: SONFOL, s.r.o. 

    Talichova 51 

    841 02 Bratislava 

   

 

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU, ktorý je predmetom nájmu:  

 

Pozemok v k.ú. Dúbravka 

KN reg. „C“                    druh         celková             výmera nájmu 

parc. č.           LV             pozemku         výmera    

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2902             847     zastavané plochy 2 194 m2      1 000 m2    

       a nádvoria 

            

Predmet nájmu - pozemok reg. „C“ parc.č. 2902 k. ú. Dúbravka je vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy, nie je zverený do správy príslušnej mestskej časti. Na pozemok nebol 

uplatnený reštitučný nárok podľa zoznamu zaslaného z bývalého OPÚ Bratislava (podľa 

zákona č. 229/1991 Zb.). 

        

ÚČEL NÁJMU :  Užívanie časti pozemku ako školského dvora k súkromnej materskej 

škole na Bazovského ulici č. 2, ktorá je umiestnená na susednom 

pozemku parc. č. 2903/1 v spoluvlastníckom podiele nájomcu 

45582/109056. 

 

DOBA NÁJMU :  Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú. 

 

 

VÝŠKA NÁJOMNÉHO:   

 

0,33 Eur/m2/rok, ročné nájomné je 331,94 Eur/rok. 

 

SKUTKOVÝ STAV : 

 

Súkromná materská škola, príspevková organizácia, ako nájomca a jej zriaďovateľ - spoločnosť 

SONFOL, s.r.o. uzatvorili dňa 14.1.2008 s Hlavným mestom SR Bratislavou (ďalej len 

„prenajímateľ“) Zmluvu o nájme pozemku č. 08 83 0728 07 00 (ďalej len „zmluva“). 



Predmetom nájmu je pozemok reg. „C“ parc. č. 2902 vo výmere 1 000 m2 na Bazovského ulici 

č. 2, prenajatý za účelom užívania pozemku ako školského dvora k Súkromnej materskej škole 

WONDERLAND na Bazovského ulici č. 2, ktorá je umiestnená v budove na susednom pozemku 

parc. č. 2903/1, ktorý je v spoluvlastníckom podiele spoločnosti SONFOL, s.r.o. v podiele 

45582/109056. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú. 

Spoločnosť SONFOL, s.r.o. požiadala prenajímateľa - Hlavné mesto SR Bratislavu o súhlasné 

stanovisko k rekonštrukcii školského dvora umiestneného na predmete nájmu zmluvy, ktorá bude 

realizovaná v rámci väčšej rekonštrukcie objektu materskej školy na Bazovského 2 vo vlastníctve 

uvedenej spoločnosti. Nakoľko žiadateľ má podanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

k projektu – Rozšírenie kapacity materskej školy, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka požiadalo spoločnosť SONFOL, s.r.o. o súhlasné stanovisko prenajímateľa pozemku 

k realizácii rekonštrukcie ihriska. Súhlas Hlavného mesta SR Bratislavy s plánovanou 

rekonštrukciou školského dvora – „Rekonštrukcia detského ihriska“ prislúchajúceho k materskej 

škole na Bazovského 2 v zmysle predloženej projektovej dokumentácie stavby spracovanej Mgr. 

Art. René Kosmanom a Ing. Arch. Michalom Palom bol vydaný dňa 28.8.2017. 

Nakoľko ďalšou podmienkou žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu – Rozšírenie 

kapacity materskej školy WONDERLAND a rekonštrukcia detského ihriska pri materskej škole je 

vydokladovanie, že doba nájmu zmluvy o nájme pozemku, na ktorom sa nachádza detské ihrisko, 

bude trvať minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu, t. z. predmetný prenajatý 

pozemok bude užívaný po dobu minimálne 5 rokov po ukončení rekonštrukcie detského ihriska 

výlučne pre potreby materskej školy ako detské ihrisko. Z tohto dôvodu spoločnosť SONFOL 

s.r.o. požiadala prenajímateľa o uzatvorenie dodatku k zmluve, ktorý by zabezpečoval jej 

nevypovedateľnosť v požadovanom období. Túto podmienku je možné splniť zmenou doby 

nájmu z doby neurčitej, kedy môže byť zmluva ukončená výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou 

stranou kedykoľvek (v zmysle článku II ods. 2 zmluvy), na dobu určitú. Na základe uvedeného 

spoločnosť SONFOL s.r.o. upresnila zmenu dĺžky doby nájmu na dobu určitú minimálne 10 rokov 

a to z dôvodu zdĺhavej administratívy pri čerpaní finančných prostriedkov z EÚ fondov, ako aj 

samotnej rekonštrukcie ihriska a jej následnej kolaudácie. 

Žiadateľ zdôvodnil potrebu rekonštrukcie detského ihriska, ktorá zabezpečí modernizáciu a vyššiu 

bezpečnosť, čím po dlhých rokoch detské ihrisko splní svoju funkciu, aby bezpečne slúžilo 

potrebám materskej školy a v neposlednom rade by aj svojou estetickou stránkou pozitívne 

vplývalo na deti a občanov v okolí materskej školy. 

 

Navrhovanú zmenu doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0728 07 00 uzatvorenej 

k časti pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2902, vo výmere 1 000 m², 

so Súkromnou materskou školou na Bazovského 2, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť 

SONFOL, s.r.o. predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu splnenia 

požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súvisiacej so žiadosťou 

o získanie nenávratných finančných prostriedkov na rekonštrukciu detského ihriska, ktoré je 

umiestnené na predmete nájmu.  

   

  

STANOVISKÁ k uzatvoreniu dodatku k zmluve o nájme pozemku  : 

 

Sekcia správy nehnuteľností 

Referát správy a inventarizácie majetku na základe predloženej projektovej dokumentácie 

a technickej správy nemá námietky voči realizácii rekonštrukcie detského ihriska na 

prenajatom pozemku. 

Sekcia sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu 

Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže sa vyjadrilo, že nemá námietky voči 

vypracovaniu dodatku k Zmluve o nájme pozemku č. 088307280700, predmetom ktorého je 



zmena doby nájmu pozemku z doby neurčitej na dobu 5 rokov. Pre informáciu uvádzajú, že 

predmetná súkromná materská škola má 34 detí, zriadená je od roku 2008 a je zameraná na 

výučbu prioritne anglického a nemeckého jazyka. Zriaďovateľ súkromnej materskej školy 

SONFOL s.r.o. je i zriaďovateľom detského súkromného zariadenia pre deti od 18 mesiacov 

a Súkromnej základnej školy WONDER SCHOOL. 

Sekcia financií: 

Oddelenie účtovníctva a pohľadávok: neevidovalo ku dňu 31.10.2017 voči Súkromnej 

materskej škole ani voči spoločnosti SONFOL s.r.o. žiadnu pohľadávku. 

Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií: evidovalo k dátumu 3.11.2017 voči 

Súkromnej materskej škole pohľadávku za komunálny odpad a voči spoločnosti SONFOL, 

s.r.o. pohľadávku za daň z nehnuteľností. O aktualizáciu informácie o pohľadávkach 

žiadateľa bolo požiadané dňa 22.11.2017. 

Sekcia právnych činností:  

Oddelenie legislatívno-právne: eviduje ako dlžníka Súkromnú materskú školu so sídlom na 

Bazovského 2. O aktualizáciu vyjadrenia bolo požiadané dňa 22.11.2017. Voči spoločnosti 

SONFOL s.r.o. neeviduje súdny spor.   

 

Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 21. 11. 2017 na internete a  na 

úradnej tabuli svoj zámer zmeniť dobu nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0728 07 

00 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 631/2017 zo dňa 23. 11. 2017 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať 

„Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny doby 

nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0728 07 00, uzatvorenej so Súkromnou 

materskou školou na Bazovského 2 v Bratislave“. 
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DODATOK č. 08 83 0728 07 01 
k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0728 07 00 

 

 

 

Zmluvné strany: 

 

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,  

Primaciálne námestie č. 1,  814 99  Bratislava 

V zastúpení: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor  

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK5875000000000025828453 

Variabilný symbol: 883072807 

IČO: 00 603 481 

 

(ďalej len „prenajímateľ“) 

 

a  

 

2. Súkromná materská škola – príspevková organizácia 

Sídlo:    Bazovského 2, 841 02 Bratislava 

V zastúpení : Soňa Halászová, bytom Talichova 51, 841 02 Bratislava a Soňa 

Bubeníková, bytom Talichova 49, 841 02 Bratislava  

IČO: 30 794 471 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu:   1779692251/0200 

DIČ:   2021764668 

 

(ďalej len „nájomca“) 

 

3. Zriaďovateľ: 

 Obchodné meno: SONFOL, s.r.o. 

Sídlo: Talichova 51, 841 02 Bratislava 

V zastúpení: Soňa Halászová, konateľka spoločnosti 

Zapísaná v :  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka  

IČO:  31 406 025 

 

 

 

uzatvorili dňa  14.1.2008 Zmluvu o nájme pozemku č. 08 83 0728 07 00 (ďalej len 

„zmluva“), na dobu neurčitú, predmetom ktorej je časť pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 

2902, vo výmere 1000 m2. Účelom nájmu je užívanie časti pozemku ako školského dvora k 

súkromnej materskej škole na Bazovského ulici č. 2. 

Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 08 83 0728 07 01, predmetom 

ktorého bude zmena doby nájmu z doby neurčitej na dobu určitú – 10 rokov, na základe 

žiadosti spoločnosti SONFOL, s.r.o., ktorá  je  zriaďovateľom  Súkromnej  materskej školy  
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Bazovského 2, z dôvodu splnenia kritéria na získanie nenávratných finančných 

prostriedkov na rekonštrukciu detského ihriska, ktoré je umiestnené na predmete nájmu. 

 

Čl. I 

Zmeny zmluvy 

 

1. Článok II „Vznik, doba a ukončenie nájmu“ sa nahrádza novým nasledovným 

znením: 

 

„1. Nájom sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku podľa čl. II ods. 3 

dojednáva sa na dobu určitú – 10 rokov. 

 

2. Nájomný vzťah skončí uplynutím dojednanej doby nájmu. Pred uplynutím doby 

nájmu môže byť ukončený: 

a) dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu, alebo  

b) odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a s príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka, alebo odstúpením od zmluvy 

prenajímateľom bez predchádzajúceho písomného upozornenia a bez 

akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností voči nájomcovi v prípade ak:  

ba) nájomca užíva predmet nájmu v podstatnom rozpore s touto zmluvou 

a takéto užívanie v rozpore so zmluvou nenapraví ani po písomnej výzve 

prenajímateľa na odstránenie nežiaduceho stavu s poskytnutím 

objektívne dostatočnej  lehoty na odstránenie uvedeného stavu, alebo 

bb) nájomca prenechá predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície 

tretej osobe v rozpore s touto zmluvou (čl. IV ods. 3 zmluvy), alebo 

bc) nájomca neuhradí splatné nájomné podľa článku III ods. 2 tejto zmluvy 

do splatnosti doručenej upomienky, resp. ak ju pošta vráti 

prenajímateľovi z dôvodu neúspešnosti doručenia nájomcovi. 

V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia o 

odstúpení od zmluvy druhej strane.“ 

 

2. Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho 

forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

2. Dodatok ku zmluve sa vyhotovuje v 7-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, 

z ktorých po jeho podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ obdrží 5 a nájomca 2 

vyhotovenia.  

 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č. 546/2010 

Z.z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z.z.  
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o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

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

 

 

Prenajímateľ :      Nájomca :   

Hlavné mesto SR Bratislava    Súkromná materská škola 

        Zriaďovateľ : SONFOL, s.r.o. 

 

 

 

 

.............................................................  .............................................................. 

JUDr. Ivo N e s r o v n a l    Soňa B u b e n í k o v á 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy  riaditeľka a zriaďovateľka SMŠ  

       konateľka spoločnosti SONFOL, s.r.o. 

 



   

   

   

 


