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     NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES

              schvaľuje

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v aktuálnom znení žiadateľovi Rodinné centrum Klbko,  Lackova 4,  841 04
Bratislava, IČO: 31816193 nájom nebytového priestoru  o výmere 152 m2  nachádzajúceho sa v
objekte na Lackovej ul., s nájomným vo výške 0,03 €/rok,  s dobou prenájmu od 01.01.2017 do
31.12.2019 za účelom realizácie činností Rodinného centra Klbko.  

Dôvodová správa

Predmetné nebytové priestory sa nachádzajú v objekte na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave.
Jedná sa o nebytový priestor  s podlahovou plochou 152,00 m2 . Rodinné centrum Klbko užíva
tieto nebytové priestory v súlade so znením Zmluvy o nájme nebytových priestorov 
č. 0270314108 v znení platných dodatkov od roku 2008 na činnosť rodinného centra Klbko v
súlade s jej  Stanovami.  (príprava rôznorodého programu pre deti,  organizovanie odborných
prednášok pre rodičov z oblasti medicíny, ekonómie, psychológie,  jazykové kurzy, cvičenia,
tvorivé dielne, víkendové a prázdninové podujatia, orientácia aj na aktivity pre sociálne ohroze-
né a znevýhodnené skupiny ľudí a jednotlivcov).  

Nájomca písomne prejavil záujem o ďalší prenájom predmetných priestorov. 
 

Prehľad výšky nájmu:
Obdobie Nájom v €/rok
01.01.2008 -  31.12.2012 0,03
01.01.2013 -  31.12.2016 0,03

Ročné nájomné za nebytový priestor je celkom vo výške 0,03 €. Nájomné je  splatné
ročne k 31.1. príslušného kalendárneho roka. Nájomca sa v súlade so znením zmluvy zaviazal
uzavrieť zmluvu o odbere elektrickej energie, uhrádza odvoz a likvidáciu odpadu, na vlastné
náklady udržiava čistotu a poriadok aj v okolí predmetu nájmu a zabezpečuje dezinsekciu a
deratizáciu. Prenajímateľ zabezpečuje a uhrádza dodávku studenej a teplej úžitkovej vody a od-
vádzanie odpadovej vody a dodávku tepla. 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy možno schváliť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Dôvodom  schválenia  predĺženia  nájmu  v súlade  s citovaným  ustanovením  zákona
o majetku obcí,  ako  aj v súlade so znením Zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení  v
aktuálnom znení je skutočnosť, že  mestská časť zo zákona utvára a chráni zdravé podmienky a
zdravý  spôsob  života  a  práce  obyvateľov,  k  čomu  prispieva  aj  činnosť  rodinného  centra.



Rodinné centrá  sú významnou súčasťou tretieho sektora na Slovensku, ich činnosť výrazne
vplýva  na  osobnosť dieťaťa,  jeho  psychické  a fyzické zdravie,  vytvára pre nich motivačné
prostredie. Je to miesto  otvorené pre všetky skupiny bez ohľadu na rasu, sociálne postavenie,
zdravotný stav. Zjednocuje nielen rodinu ale aj celú komunitu, je určitou prevenciou sociálno-
patologických problémov, hlavne žien na materskej dovolenke.  Podpora rodinného centra je
dlhodobý vklad do ďalšej generácie.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves podporila o.z.  Rodinné centrum Klbko v súlade so
znením Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2015 o po-
skytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových  finančných výpomocí  z
rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nasledovne: 

ROK VÝŠKA DOTÁCIE v €
2013 2 000,00
2014 1 700,00
2015 1 300,00

  

Miestna  rada  Mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť
Rodinného centra Klbko, o.z. o predĺženie nájomu  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva.  
  


