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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 prepress s.r.o., Rajecká 38, Bratislava 

za obdobie od 15.10.2020 do 31.12.2020, t.j. za obdobie sťaženého a obmedzeného užívania 

nebytových 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 

príjem z nájmu zohľadniť v rozpočte mestskej časti na rok 2021. 
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Dôvodová správa 

 

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03.2020 

generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie bol v poslednom štvrťroku 2020 

prijatý a schválený legislatívny rámec:  

 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia  

č. OLP/7694/2020 z 30.9.2020, s účinnosťou od 1. októbra 2020;  

 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia  

č. OLP/8326/2020 z 14.10.2020, s účinnosťou od 15. októbra 2020;  

 Vyhláška ÚVZ SR č.12, čiastka vo vestníku vlády SR č. 11/2020 z 29.10.2020  

 Vyhláška ÚVZ SR č.45, čiastka vo vestníku vlády SR č. 45/2020 z 17.12.2020  

 Rozhodnutie Ústredného krízového štábu z 24. 10. 2020 (obmedzenie regionálnej 

dopravy), 

 

v zmysle ktorého došlo k opätovnému povinnému obmedzeniu, resp. zákazu rôznych 

prevádzok a podujatí (napr. hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej a športovej 

povahy, kúpalísk, wellness, fitnes centier, prevádzok divadelných, hudobných a filmových 

predstavení, prevádzok verejného stravovania – reštaurácie, cukrárne ...), a to od 1.10.2020, 

resp. od 15.10.2020.  Obmedzenia sú platné dodnes. 

 

Dňa 4.1.2021 mestská časť Bratislava-Vrakuňa obdržala od spoločnosti prepress s.r.o.,  

Rajecká 38, Bratislava žiadosť o poskytnutie zľavy 50 % na nájomnom za obdobie 

obmedzeného užívania nebytových priestorov s využitím dotácie na nájomné.    

 

Spoločnosť má v prenájme nebytové priestory mestskej časti na základe Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 490/2013 zo dňa 30.7.2013, v ktorých spoločnosť prevádzkuje 

cukráreň. Dôvodom žiadosti je povinné uzatvorenie prevádzky v súlade s opatreniami Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

Základné údaje o nájomcovi: 

 

prepress s.r.o., Rajecká 38, Bratislava  

Zmluva č. 490/2013 zo dňa 30.7.2013 – prenájom nebytových priestorov na Bučinovej ul.  

č. 10. Nájomca v prenajatých priestoroch prevádzkuje cukráreň.  

 

Mesačná platba:                     700,00 €, z toho: 

Platba nájomného:                 441,50 €  

Záloha za služby:                   258,50 € 

 

V roku 2020 nájomca uhrádza nájomné nepravidelne: 

 

01/2020  730,00 € 

02/2020  130,00 € 

03/2020  950,00 € 
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07/2020  450,00 € 

8/2020    830,00 € 

9/2020 1 385,00 €  

10/2020  294,33 € 

11/2020  300,00 €.  

 

V roku 2020 mestská časť schválila nájomcovi zľavu z nájomného v súčinnosti s dotáciou  

na nájomné, ktorú poskytlo MH SR pre I. vlnu pandémie.  

 

V mesiaci december 2020 Ministerstvo hospodárstva spustilo ďalšiu výzvu  

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné. Prevádzky, ktoré zasiahla druhá 

vlna pandémie, budú môcť žiadať o dotácie na nájomné za obdobie sťaženého užívania, ktoré 

bolo dôsledkom prijatých opatrení.  O dotácie je možné žiadať od 16. decembra 2020  

do 31. marca 2021 a môžu sa o ne uchádzať malé, veľké aj stredné podniky, pričom tak ako 

v prvej vlne,  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 a žiadosť o dotáciu na nájomné 

podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Dotáciu je možné poskytnúť, ak je 

predmetom nájmu  

a) 

miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené 

na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby 

konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, 

b) 

trhové miesto. 

 

 

Návrh riešenia: 

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

sťaženého užívania od 15.10.2020 do 31.12.2020 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.   

 

Dotáciu na nájomné MH SR poskytuje len spätne, z tohto dôvodu obdobie pokračovania 

obmedzenia bude doplnené následne podľa aktuálnej situácie. 
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Stanovisko/uznesenie komisie 

 

Bod 2 

Uznesenie č. 41/2021 zo dňa 08.02.2021 

Žiadosť o poskytnutie zľavy na nájomnom prepress s.r.o., Rajecká 38, Bratislava, 

prevádzka cukrárne, Nájomná zmluva č. 490/2013 zo dňa 30.7.2013 – nájom nebytových 

priestorov 

 

Členovia stálych komisií po prerokovaní odporúčajú 

 

A/                                                               schváliť 

 

zľavu vo výške  50 % z mesačnej ceny nájmu nájomcovi prepress s.r.o., Rajecká 38, Bratislava 

za obdobie od 15.10.2020 do 31.12.2020, t.j. za obdobie sťaženého a obmedzeného užívania 

nebytových 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 

zohľadniť príjem z nájmu v rozpočte mestskej časti na rok 2021. 

 

 

Počet prítomných:   

Hlasovanie: ZA: 18    /  PROTI:  0     /  ZDRŽAL SA:  0  

 

 


