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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

schvaľuje 
 
z      dôvodu hodného osobitného zreteľa v      zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona SNR č.  138/ 1991  
Zb. o  majetku obcí v  aktuálnom znení nájom nebytového priestoru – vývarovne na Lackovej ul. o 
celkovej výmere cca 163,10 m2, žiadateľke pani Gizele Zelískovej, Bílikova 20, Bratislava, IČO: 43 
684 327, za účelom zabezpečenia stravovania seniorov – obyvateľov mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves s nájomným 1,00 €/m2 /rok, s dĺžkou trvania nájomného vzťahu od 01.07.2015 do 
30.6.2020.   
 

Dôvodová správa 
 

Pani Gizela Zelisková, Bilíkova 20, Bratislava, IČO: 43684327 zaslala žiadosť o prenájom 
nebytových priestorov, vývarovne na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave od 01.07.2015 za účelom prípravy 
a vydávania obedov pre seniorov – obyvateľov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.  

Jedáleň pre dôchodcov Lackova 4 zabezpečovala stravovanie pre dôchodcov od roku 1991. V 
tomto čase mestská časť Bratislava – Karlova Ves vytvorila jedno z prvých takýchto zariadení pre 
stravovanie dôchodcov v Bratislave v rámci svojho sociálneho programu. Kapacita stravníkov bola 
120. V jedálni boli štyria zamestnanci. Pripravovali tu jedno hlavné jedlo denne. Obedy sa podávali 
priamo v jedálni a tiež obedy do obedárov pre opatrovateľskú službu. K 30.10.2013 jedáleň bola 
zrušená. 
Od mesiaca január 2013 sa v Jedálni na Lackovej ul. stravovanie dôchodcov zabezpečovala formou 
dovozu stravy firma Plus BA Stravex so sídlom Exnárova 45 v Bratislave. Zmluva sa uzatvorila na 
dobu určitú, a to na 26 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti alebo do dosiahnutia maximálneho 
finančného plnenia objednávateľa a to do výšky 129 999 € bez DPH. 
Toho času je v Jedálni na Lackovej ul. zapísaných 133 stravníkov. 
Z dôvodu ukončenia zmluvy s firmou Plus BA Stravex boli oslovené všetky jedálne pri základných 
školách. Záujem prejavili dve jedálne: 
1/ Od pani Havranovej z Jedálne pri Základnej škole, Karloveská 61, ktorá ponúkla dovoz stravy do 
Jedálne na Lackovej ulici za cenu 2,50 € za obed. Výdaj stravy zabezpečí MÚ. 
2/ Od pani Zelískovej z Jedálne pri ZŠ, Karloveská 32 s tým, že Jedáleň na Lackovej dostane do 
prenájmu na dobu 5 rokov. Cena obeda : 2,35 €. Zamestnancov a celú administratívu si zabezpečí 
sama. 

Žiadateľka má prenajatý v      ZŠ Veternicová nebytový priestor – výdajňu pre žiakov a      
zamestnancov školy (nájom uzatvorený do 31.7.2016) .Výška nájomného je 1,00 € za školský rok a      
uhrádza mesačne náklady za dodávku elektrickej energie, tepla, TÚV, studenej vody podľa faktúr 
vystavených školou v      zmysle technického prepočtu spotreby energií. 

Nájomné navrhujeme stanoviť vo výške 1,00 €/m2 /rok, vzhľadom na účel a      charakter 
nájomného vzťahu, ako aj na momentálny technický stav priestoru a      vybavenie, do ktorého 
žiadateľka bude musieť investovať značné finančné prostriedky. Žiadateľka vyčíslila investície na 
sprevádzkovanie vývarovne na Lackovej ul. č. 4  v Bratislave na sumu 15 700 € (viď príloha č. 2). 

Nájomnú zmluvu možno schváliť v      súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  
č. 138/1991 Zb. o      majetku obcí v      aktuálnom znení z      dôvodu hodného osobitného zreteľa, o      
ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvodom 
schválenia nájmu v      súlade s      citovaným ustanovením zákona o      majetku obcí je zabezpečenie 
vyváženej stravy pri dodržaní zásad zdravého stravovania s prihliadnutím aj na potreby stravníkov v 
seniorskom veku.  
 Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť p. Gizely Zelískovej 
o    prenájom nebytových priestorov – vývarovne na Lackovej ul. a    odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko komisie finančnej a     podnikateľskej (F) zo dňa 16.4.2015: 
Finančná komisia odporúča schváliť cenu nájmu 1,-€/m²/rok a     uzavrieť nájomnú zmluvu na dobu 5 
rokov 
Prít. : 8                   Za : 7                        Proti : 0                     Zdržal sa : 1 
 
 
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a     sociálneho rozvoja (RPHSR) zo dňa 
13.4.2015: 
Komisia RPHSR odporúča vyhovieť žiadosti p. Gizely Zelískovej o prenájom nebytového priestoru – 
vývarovne na Lackovej ul.  
Za: 4                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0 
 
 
Stanovisko komisie bytovej, sociálnej a     zdravotnej (BSZ) zo dňa 14.4.2015: 
Komisia berie na vedomie predložený materiál a žiada dopracovať dôvodovú správu. Žiada  
zdôvodnenie zaradenia tohto materiálu ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
prít: 3           za: 3             proti : 0           zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, máj 2015 


