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Návrh na uznesenie 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

po prerokovaní 

 

A/                                                                      schvaľuje 

 

zľavu vo výške 50% z mesačnej ceny nájmu nájomcovi  Elastic Slovakia s.r.o., Mierová 

26, Bratislava za obdobie od 16.3.2020 do 31.5.2020, keď nájomca nemohol užívať prenajaté 

priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené 

zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení 

orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 za podmienky, že nájomca bude plne súčinný pri podaní 

žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné, a to v lehote do 30 dní od schválenia zľavy 

Miestnym zastupiteľstvom. V prípade ak nájomca nebude súčinný v uvedenej lehote, tak nárok 

na zľavu z nájomného zaniká.    

  

B/                                                                    žiada 

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte mestskej časti na rok 2020. 
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Dôvodová správa 

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 

8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského 

roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na 

praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia 

života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe 

rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené 

šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 usmernením zo 

dňa 12.3.2020 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 

2020, prerušenie vyučovania trvá doposiaľ. Uzatvorené tak ostali všetky školy a prerušená bola 

aj výchovná záujmová činnosť.  

 

Na základe rokovania krízového štábu dňa 18.5.2020 došlo k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení vrátane 

možnosti čiastočného otvorenia škôl, a to od 1.6.2020. 

 

Dňa 20.4.2020 mestská časť Bratislava-Vrakuňa obdržala od spoločnosti Elastic, s.r.o. žiadosť 

o úpravu platieb nájomného (úprava za obdobie apríl, máj, jún 2020 – odpustenie 

nájomného, pri riadnej úhrade platieb za služby) vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 108/2005 zo dňa 31.10.2020.  Ide o nebytové priestory v Základnej 

škole Železničná, kde spoločnosť realizovala kurzy tanečnej a pohybovej výchovy pre deti 

a mládež.  

 

Základné údaje o nájomcovi: 

 

Zmluva 108/2005 – prenájom priestorov v ZŠ Železničná 

 

Elastic Slovakia s.r.o. 

Mierová 26, Bratislava 

Cena nájmu a služieb: 

nájomné: 16,60 € mesačne 

služby:    12,00 € mesačne 

 

Nájomné vrátane platieb za služby nájomník uhrádzal v roku 2019 riadne a včas. V roku 2020 

nájomca uhradil: 

01/2020   28,60 € 

02/2020   28,60 € 

03/2020   28,60 € 

04/2020   12,00 € 

05/2020   12,00 € 

06/2020   12,00 € 

07/2020   12,00 €. 
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S cieľom zmierniť negatívne dopady obmedzení súvisiacich s opatreniami proti pandémii 

choroby COVID-19 na podnikateľské subjekty:  

 

 sa zákonom č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa pôvodný zákon č. 62/2020 Z. z. o 

niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

zakazuje prenajímateľom jednostranne ukončiť nájom nehnuteľností (vrátane bytov 

a nebytových priestorov), ak je nájomca v omeškaní  

s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojené s nájmom, ktoré sú 

splatné v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, za predpokladu, že omeškanie 

nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 

 

Zákaz v zmysle novely zákona sa vzťahuje plošne na všetky zmluvné vzťahy, ktorých 

predmetom je nájom nehnuteľností, a platí až do 31. decembra 2020. Skutočnosť, že  

omeškanie  vzniklo  v dôsledku okolností súvisiacich s pandémiou, musí nájomca 

dostatočne osvedčiť. Nárok prenajímateľa na nájomné nezaniká a prenajímateľ nestráca 

nárok na zaplatenie splatného nájomného a ani ďalšie nároky vyplývajúce  

zo zodpovednosti za omeškanie (ako sú úroky z omeškania, zmluvná pokuta a pod.).  

 

 zákonom NR SR č. 155/2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z.  

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v 

znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení 

zákona č. 92/2020 Z. z. Uvedený zákon sa ustanovil zákonný rámec pre poskytovanie 

podpory podnikateľom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť alebo 

poskytujúcim služby zákazníkom na základe nájomnej zmluvy, ktorým bola v 

dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení podstatne obmedzená možnosť predaja 

tovaru alebo poskytovania služieb, a tým znížená schopnosť tvoriť zisk a platiť 

nájomné.  

 

V zmysle ustanovení zákona, dotáciu na nájomné bude možno poskytnúť 

nájomcovi  

vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi 

prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie 

sťaženého užívania. Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene 

nájomcu a na vlastný účet. Nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne 

prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné. 

 

Bez ohľadu na to, či sa nájomca s prenajímateľom dohodli na zľave z nájomného, 

priznáva sa nájomcovi právo zaplatiť zostávajúce nájomné za obdobie, počas ktorého 

bolo užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel podstatne obmedzené, alebo pomernú 
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časť, ak nájomný vzťah netrval celé toto obdobie, najviac v 48 rovnako vysokých 

mesačných splátkach (ak nedošlo k dohode na inej lehote splatnosti). Ak nájomca 

nájomné už uhradil, môže si uplatniť právo na úhradu nájomného v splátkach na 

ekvivalentné obdobie v budúcnosti. 

 

Návrh riešenia: 

Mestská časť poskytne nájomcovi zľavu .......................% z mesačnej ceny nájmu za obdobie 

od 16.3.2020 do 31.5.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo 

užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do 

vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v 

súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-

19.  

 

Poskytnutie zľavy z nájomného bude mať negatívny dopad na rozpočet mestskej časti 

v roku 2020. 
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Stanoviská/uznesenia komisií 

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa 

 

Bod 3 

Uznesenie č. 59/2020 zo dňa 18.08.2020 

Žiadosť o úpravu platieb nájomného Elastic Slovakia s.r.o., Mierová 26, Bratislava, 

Nájomná zmluva č. 108/2005 zo dňa 31.10.2005 – prenájom priestorov v ZŠ Železničná. 

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča 

A/       schváliť 

zľavu vo výške 50 % z nájomného z mesačnej ceny nájmu nájomcovi  Elastic Slovakia 

s.r.o., Mierová 26, Bratislava za obdobie od 16.3.2020 do 31.5.2020, keď nájomca nemohol 

užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne 

obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku 

opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.  

B/       požiadať 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte mestskej časti na rok 2020. 

 

Hlasovanie: ZA:   6              / PROTI:   0                 /  ZDRŽAL SA:   0 
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Komisia finančná a podnikateľská pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa 

 

Bod 5 

Uznesenie č. 86/2020 zo dňa 24.08.2020 

Žiadosť o úpravu platieb nájomného Elastic Slovakia s.r.o., Mierová 26, Bratislava, 

Nájomná zmluva č. 108/2005 zo dňa 31.10.2005 – prenájom priestorov v ZŠ Železničná 

Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

A/                                                                       schváliť 

zľavu vo výške 50 % z nájomného z mesačnej ceny nájmu nájomcovi  Elastic Slovakia 

s.r.o., Mierová 26, Bratislava za obdobie od 16.3.2020 do 31.5.2020, keď nájomca nemohol 

užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne 

obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku 

opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 za podmienky, že nájomca bude plne 

súčinný pri podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné, a to v lehote do 30 dní od 

schválenia zľavy Miestnym zastupiteľstvom. V prípade ak nájomca nebude súčinný v uvedenej 

lehote, tak nárok na zľavu z nájomného zaniká.    

B/                 požiadať 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte mestskej časti na rok 2020. 

 

Počet prítomných: 5 

Hlasovanie:                                                  

ZA: 5                   PROTI: 0              ZDRŽAL SA: 0     

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


