
Z á m e r

Základnej školy s Materskou školou Jeséniova 54, Bratislava

na prenájom

a) časti oplotenia na vstupe do areálu okolo budovy materskej školy Jeséniova 61 
Bratislava so súpisným číslom 2346, ktorý sa nachádza sa na pozemku registra „C“ KN, 
v k. ú. Vinohrady, pare. č. 5984/1 - zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na LV č. 
3686

; na účel umiestnenia 6 ks reklamných panelov o rozmere 510 cm x 240 cm

b) časti oplotenia na vstupe do areálu okolo budovy základnej školy Jeséniova 54 
Bratislava so súpisným číslom 2391, ktorý sa nachádza sa na pozemku registra „C“ KN, 
v k. ú. Vinohrady, pare. č. 6749/3 - zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na LV č. 
3686

; na účel umiestnenia 2 ks reklamných panelov o výmere 510 cm x 240 cm

; pre spoločnosť NUBIUM. s r.o., so sídlom Trenčianska 55, 821 09 Bratislava, IČO:
47545674, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.
94590/B

; na dobu určitú od 01.05.2017 do 30.04.2018

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že:

I. na oplotení materskej školy:
a) je umiestnených 6 ks reklamných panelov oddeľujúcich areál materskej školy od 

hlučnej cestnej komunikácie, ktorá je spojnicou medzi Kolibou a Kramármi,
b) reklamné panely tvoria „zrakovú bariéru“, ktorá oddeľuje areál materskej školy od 

cestnej komunikácie, obmedzuje možnosť odhadzovania odpadkov, zvyšuje 
bezpečnosť a zamedzenie krádežiam, vytvára súkromie pre deti,

c) konštrukcie reklamných panelov (tzv. stojky) vytvárajú podperu samotného oplotenia, 
ktoré je v značne poškodenom stave,

d) reklamné panely sú už v súčasnosti umiestnené na oplotení na základe 
predchádzajúcich uzatvorených nájomných zmlúv.

II. na oplotení základnej školy
a) sú umiestnené 2 ks reklamných panelov, ktoré oddeľujú areál základnej školy od 

hlučnej cestnej komunikácie, ktorá je spojnicou medzi Kolibou a Kramármi a najmä 
od obratiska trolejbusov nachádzajúceho sa v bezprostrednej blízkosti základnej školy,

b) reklamné panely tvoria „zrakovú bariéru“, ktorá oddeľuje areál základnej školy od 
cestnej komunikácie a obratiska trolejbusov, obmedzuje možnosť odhadzovania 
odpadkov, zvyšuje bezpečnosť a zamedzenie krádežiam, vytvára súkromie pre deti,

c) reklamné panely tvoria „protihlukovú stenu“ vo vzťahu k bezprostredne sa 
nachádzajúcemu obratisku trolejbusov,



d) reklamné panely sú už v súčasnosti umiestnené na oplotení na základe 
predchádzajúcich uzatvorených nájomných zmlúv.

; za nájomné stanovené vo výške:

520,- € / rok / 1 reklamný panel
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