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Návrh na uznesenie 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

po prerokovaní 

 

A/                                                                    schvaľuje 

 

zľavu vo výške 0 % z nájomného nájomcovi  Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava,  

za obdobie obmedzeného a sťaženého užívania nebytových priestorov v dôsledku opatrení 

orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 od 12.10.2020 do 31.12.2020. 
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Dôvodová správa 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do 

odvolania rozhodol o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v stredných školách podľa 

§ 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku 

osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia 

dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl, 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu na základe úloh uložených Pandemickou komisiou 

vlády SR zo dňa 10.10.2020 a 21.10.2020 a Ústredným krízovým štábom zo dňa 11.10.2020 a 

22.10.2020 rozhodnutím č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020 mimoriadne prerušil školské 

vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku, stredných školách, 

základných umeleckých školách a jazykových školách od 26. októbra 2020 do odvolania.  

 

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa vianočné prázdniny sa v školskom 

roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od 21. decembra 2020 

do 8. januára 2021.  

 

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení 

nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a na obmedzenie 

slobody pohybu a pobytu. Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského 

roka sa určujú v nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na 

území Slovenskej republiky v gescii Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť 

ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky 

č. 665 z 18. októbra 2020. 

 

Školské vyučovanie prešlo na formu dištančného vzdelávania a platí dodnes. 

 

Dňa 1.2.2021 mestská časť Bratislava-Vrakuňa obdržala od Súkromného gymnázia, Vážska 32, 

Bratislava žiadosť o  zníženie nájmu vyplývajúceho zo zmluvy o nájme nebytových priestorov.  

Dôvodom žiadosti je pokles príjmov od rodičov. 

 

Základné údaje o nájomcovi: 

 

Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava, 

Nájomná zmluva č. 352/212 z 21.9.2012 v znení dodatku 

prenájom priestorov na Vážskej ul. 

 

Cena nájmu a služieb: 

Nájomné ročné (352/2012): 14 300,00 €  

Platby sú rozpísané štvrťročne. 
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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. 

 

Nájomca, ktorý je školou, sa tiež môže uchádzať o dotáciu na nájomné. 

 

Návrh riešenia: 

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

sťaženého užívania od 12.10.2020 do 31.12.2020, resp.  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 4 

Uznesenie č. 43/2021 zo dňa 08.02.2021 

Žiadosť o zníženie nájomného za nebytové priestory – Súkromné gymnázium 

 

Členovia stálych komisií po prerokovaní odporúčajú 

 

A/                                                                    schváliť 

 

zľavu vo výške 0 % z nájomného nájomcovi  Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava,  

za obdobie obmedzeného a sťaženého užívania nebytových priestorov v dôsledku opatrení 

orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 od 12.10.2020 do 31.12.2020. 

 

B/                 požiadať  

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

schválenú zmenu príjmu z nájmu zohľadniť v rozpočte mestskej časti na rok 2021. 

 

  

Počet prítomných:   

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

 


