
Mestská časť Bratislava-Vajnory 
 
 

 
 
 
 

Materiál na rokovanie MZ      K bodu:  12 
MČ Bratislava-Vajnory 
dňa 18.06.2020 
 

 

Návrh 
na odpustenie nájomného za užívanie nehnuteľností z dôvodu uzavretia 

prevádzok pre šírenie COVID 19 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 
2. Uznesenie MR 
3. Dôvodová správa  
4. Výpis z komisie finančnej ..... 

     
 
 
Predkladateľ: 
Ing. Michal Vlček 
starosta 
 
Zodpovedný: 
Ing. Igor Rašla  
prednosta 
 
Spracovateľ: 
Ing. Tomáš Kulka  
vedúci ekonomického oddelenia 
 
 
 
 

Bratislava,  jún 2020  



 2 

 
1. NÁVRH UZNESENIA 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 
 

s c h v a ľ u j e 
 

odpustenie nájomného za užívanie nehnuteľností z dôvodu uzavretia prevádzok pre šírenie COVID 
19 na obdobie marca 2020 až máj (názov/poskytnutá zľava v %): 

1) medicentrum vajnory s.r.o.  
2) Prešík s.r.o.    90% 
3) Sebeadin Sadiky  90% 
4) Odyseus s.r.o   90% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 
 

Miestna rada po prerokovaní 
 

o d p o r ú č a  
 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Návrh na odpustenie nájomného za užívanie nehnuteľností z 
dôvodu uzavretia prevádzok pre šírenie COVID 19. 
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3. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
Na mestskú časť Bratislava - Vajnory sa obrátili nájomcovia nebytových priestorov a pozemkov so 
žiadosťou o odpustenie dlhu pozostávajúceho z alikvotnej časti nájomného žiadateľom počas doby 
vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom – COVID 19, kedy boli na základe 
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 
zatvorené prevádzky.  
 
V zmysle článku 11 ods. 5 Zásad  hospodárenia a nakladania  s majetkom  mestskej  časti Bratislava 
- Vajnory a s majetkom zvereným do správy mestskej  časti Bratislava – Vajnory dlh nad 166,- eur 
odpustí a následne odpíše po predchádzajúcom súhlase miestneho zastupiteľstva.  
 
Podľa stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky k problematike platenia nájomného za 
užívanie nehnuteľného majetku štátu počas obdobia mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou na 
území Slovenskej republiky: 
Nájomná zmluva ako právny vzťah je založená na právach a povinnostiach zmluvných strán. 
Povinnosťou prenajímateľa je umožniť nájomcovi užívať predmet nájmu (nehnuteľný majetok 
štátu). Z hľadiska správcu majetku štátu v pozícií zástupcu prenajímateľa nie je relevantné, či 
nájomca reálne užíva majetok štátu, ktorý si prenajal. Ak však z dôvodu mimoriadnej situácie 
spôsobenej pandémiou nájomca nemôže užívať nehnuteľný majetok štátu prenajatý podľa § 13 
zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov z dôvodov na 
strane prenajímateľa, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, vychádzajúc zo znenia právnej 
úpravy k 1. 4. 2020, odporúča tieto riešenia: 
1. Ak prenajímateľ (štát - zastúpený príslušným správcom majetku štátu) z dôvodu mimoriadnej 
situácie spôsobenej pandémiou neumožní nájomcovi užívať predmet nájmu, je dôvodné odpustiť 
nájomcovi dohodnuté nájomné a príp. aj úhradu za niektoré prevádzkové náklady, ktoré vznikajú 
iba pri užívaní predmetu nájmu (napr. upratovanie predmetu nájmu) počas obdobia nemožnosti 
užívať predmet nájmu. 
2. Ak prenajímateľ (štát, zastúpený príslušným správcom majetku štátu) z dôvodu mimoriadnej 
situácie spôsobenej pandémiou obmedzí užívanie predmetu nájmu, je možné nájomcovi poskytnúť 
zľavu z nájomného a príp. aj zľavu za niektoré prevádzkové náklady, ktoré vznikajú iba pri užívaní 
predmetu nájmu (napr. upratovanie predmetu nájmu) počas obdobia obmedzenia užívania predmetu 
nájmu. 
V danom prípade však nie je opodstatnená zľava z nájomného, ak v nájomnej zmluve už bolo 
dohodnuté časovo limitované užívanie predmetu nájmu (napr. denne od 10,00 do 14:00 hod., okrem 
mesiacov júl a august), a mimoriadna situácia spôsobená pandémiou toto obmedzené užívanie 
neovplyvnila.   
Odpustenie nájomného alebo poskytnutie zľavy z nájomného je jednostranný právny úkon, ktorý sa  

nerealizuje dodatkom k nájomnej zmluve. 

 

Mestská časť obdržala žiadosti od nasledovných nájomníkov / výška nájomného:  
1) medicentrum vajnory s.r.o.  1.845-/mesiac 
2) Prešík s.r.o.     20,-/mesiac do 31. 3. 120,-/mesiac od 31.3 do 31.9. 
3) Sebeadin Sadiky   150,-/štvrťrok 
4) Odyseus s.r.o.    1.400,-/mesiac 

 



 4 

Navrhujeme poskytnúť zľavu z nájomného v uvedenej výške na obdobie od 15. marca 2020 do 30. 
júna 2020 (názov/poskytnutá zľava v %): 

1) medicentrum vajnory s.r.o. 
2) Prešík s.r.o.    90% 
3) Sebeadin Sadiky  90% 
4) Odyseus s.r.o   90% 











Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 3/2020 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 
konanej dňa 11. júna 2020  

 
 
 
 
 
K bodu 9 : 
Návrh na schválenie odpustenie nájmu nájomcom: S. Sadiki – zmrzlina, Prešík s.r.o. – terasa, 

Medicentrum Vajnory s.r.o. – nájom ZS, Odyseus s.r.o. – nájom Alviano  

 

Uznesenie k bodu 9: 
 
Prítomní členovia finančnej komisie a správy majetku, odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu 
prerokovať žiadosť spoločnosti: S. Sadiki – zmrzlina, Prešík s.r.o. – terasa, a Odyseus s.r.o. – 
nájom Alviano a odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu súhlasiť s odpustením nájmu a to  90% 
z nájmu za tri mesiace. 
Žiadosť spoločnosti Medicentrum Vajnory s.r.o. – nájom ZS, žiadajú členovia komisie podložiť 
prepočtom stratovosti na jednotlivé zatvorené prevádzky  počas korony.  
 
Hlasovanie:   za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

 
        
 
 
  
Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 
Bratislava, 11.06.2020 
 
 
 
Prevzal:    
 


