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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA  –  KARLOVA VES 
 
a) schvaľuje predloženú koncepciu poskytovania majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

sociálnym skupinám pôsobiacim v Karlovej Vsi; 
 

b) žiada zapracovať koncepciu ako dodatok zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy Hlavným mestom 
SR Bratislavou a preložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva do 31.3.2017; 
 

c) ukladá prednostovi miestneho úradu zverejňovať k 31. januáru 2017 a pravidelne k 31. januáru 
nasledujúceho roka na webovej stránke mestskej časti prehľad zvýhodnených dlhodobých 
prenájmov spolu s vyčíslením sumy, ktorá bola konkrétnemu subjektu poskytnutá ako forma 
dotácie na nájomnom; 
 

d) ukladá prednostovi miestneho úradu zverejňovať k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. 
decembru na webovej stránke mestskej časti prehľad zvýhodnených krátkodobých prenájmov 
spolu s vyčíslením sumy, ktorá bola konkrétnemu subjektu poskytnutá ako forma dotácie na 
nájomnom; 

 
 
 

 
DÔVODOVÁ   SPRÁVA 

 
 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-KarlovaVes prijalo uznesenie 
č. 148/2015/B, v ktorom  žiada vypracovať jednotnú koncepciu poskytovania majetku Mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves sociálnym skupinám pôsobiacim v Karlovej Vsi. 
 
 

Koncepcia poskytovania majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
sociálnym skupinám pôsobiacim v Karlovej Vsi. 

 
Predmetom tejto koncepcie je stanovenie legislatívneho rámca, zadefinovanie subjektov, 

ktorým mestská časť poskytne zvýhodnené podmienky prenechania majetku do  nájmu a spôsob, 
akým bude tento postup uplatňovať. 
 
Právna úprava 
 

Podmienky prenechania majetku do nájmu reguluje zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je pre potreby mestskej časti podrobnejšie upravený 
v platných zásadách hospodárenia.  

 
Pre potreby tejto koncepcie použijeme rozlíšenie prenechania majetku do nájmu na 

dlhodobé a krátkodobé. Ako dlhodobé prenechanie majetku do nájmu (dlhodobý nájom) je nájom, 
ktorý presahuje dobu nájmu s jedným subjektom 10 dní v mesiaci. Za krátkodobý nájom je 
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považovaný nájom, ktorého trvanie nepresahuje 10 dní v mesiaci; za takýto nájom sa považuje aj 
opakovaný nájom počas viac mesiacov s rovnakou podmienkou. 

 
A) Dlhodobý nájom 

 
 V zmysle uvedených predpisov môže mestská časť prenechať majetok do užívania inej 

právnickej alebo fyzickej osobe na základe nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu, 
pričom nájom majetku sa musí vykonať:  
a) na základe obchodnej verejnej súťaže,  
b) dobrovoľnou dražbou,  
c) priamym nájmom.  
Mestská časť zverejní zámer prenajať majetok a jeho spôsob na úradnej tabuli, na internetovej 
stránke mestskej časti, prípadne v regionálnej tlači. Nájom nehnuteľného majetku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Pri nájmoch majetku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorých miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto 
spôsobom je mestská časť povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu miestnym 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí 
byť zverejnený počas celej tejto doby.  
 

Spôsob hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava –Karlova Ves je 
upravený v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves a s majetkom zvereným jej do správy Hlavným mestom SR Bratislavou, ktoré prijalo miestne 
zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa v decembri 2015 s účinnosťou od 1. 1. 2016. 
Tieto zásady (okrem iného) uvádzajú: 
čl. 11. O nájme majetku mestskej časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhoduje miestne 
zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. V zámere musí byť uvedená konkrétna osoba, 
ktorá sa má stať nájomcom a dôvod, prečo sa tento nájom považuje za prípad hodný osobitného 
zreteľa. Zámer prenajať majetok týmto spôsobom je mestská časť povinná zverejniť najmenej 15 
dní pred schvaľovaním nájmu miestnym zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej 
internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.  
 
čl. 12. Za dôvody hodné osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne miestne zastupiteľstvo 3/5 
väčšinou všetkých poslancov, sa pri nájmoch mestskej časti považujú najmä:  
a) nájom pozemku zastavaného legálnou stavbou vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej 

plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou alebo 
nájom pozemku zabezpečujúceho prístup k tejto stavbe resp. objektu,  

b) pozemkov tvoriacich jediný prístup k nehnuteľnosti,  
c) nájom pozemku za účelom výstavby komunikácií, chodníkov alebo parkovísk, ktoré po 

vybudovaní zostanú aspoň z polovice verejne prístupné, a za účelom uloženia inžinierskych 
sietí,  

d) nájom pozemku za účelom umiestnenia zariadení staveniska,  
e) nájmy nebytových priestorov, ktoré sú prenajaté nájomcom na dobu určitú, pričom doterajší 

nájomca vykonal revitalizáciu prenajatých priestorov a má záujem o ďalší nájom.  
 
Čl. 13. Za prípad hodný osobitného zreteľa môže byť považovaný aj iný nájom, ako je uvedený 
v odseku 12., o ktorom takto rozhodne miestne zastupiteľstvo potrebnou väčšinou.  
 

Zákon o majetku obcí nekonkretizuje prípady hodné osobitného zreteľa. Jedinou 
podmienkou je rozhodnutie trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. 
Účelom tejto úpravy je umožniť obciam reagovať na špecifické situácie pri prevode alebo 
prenájme ich majetku, kedy sa nevyžaduje súťaž a trhové podmienky, dokonca by mohli byť 
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kontraproduktívne. Obec teda môže v týchto ojedinelých prípadoch postupovať inak, ako 
ustanovuje § 9a ods. 1 až 7 zákona o majetku obcí. Zákon ustanovuje pôsobnosť obecného 
zastupiteľstva rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v ktorých prípadoch uplatní 
postup podľa tohto ustanovenia. Táto kompetencia je zákonom daná len obecnému (miestnemu) 
zastupiteľstvu ako kolektívnemu orgánu obce. Preto nie je možné ani v zásadách hospodárenia 
s majetkom obce túto kompetenciu preniesť na iný orgán obce, napríklad na starostu. 
 
 Ako prípady hodné osobitného zreteľa by mali byť posudzované najmä prípady, kedy by 
bolo neprimerane tvrdé postupovať podľa § 9a ods. 1 až 7 zákona o majetku obcí, napríklad zo 
sociálnych alebo verejnoprospešných dôvodov, alebo by týmto postupom vznikli neprimerane 
vysoké náklady v porovnaní s hodnotou prenajímaného majetku. Takýmito prípadmi môžu byť 
prenájmy majetku obce na verejnoprospešné účely, napr. na poskytovanie starostlivosti zariadeniu 
sociálnych služieb, zdravotníckemu zariadeniu, škole alebo školskému zariadeniu, ak ide o 
právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, prenájmy majetku obce malej hodnoty alebo 
pozemkov nízkej výmery a pod. Obec môže vo svojom nariadení určiť, ktoré prípady bude 
považovať za prípad hodný osobitného zreteľa, každý prípad je však treba posúdiť individuálne a o 
každom musí obecné (miestne) zastupiteľstvo rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov.  
 

Pri prenechávaní majetku do nájmu je podstatné vytvorenie súťažného, trhového 
a transparentného prostredia na základe obchodnej verejnej súťaže alebo dobrovoľnou dražbou, 
ktoré by zabezpečilo prenechanie nehnuteľnej veci do nájmu za trhové nájomné. Pri určení trhovej 
výšky nájomného je potrebné vychádzať z nájomného, za aké prenajímajú obdobné nehnuteľnosti 
v konkrétnej lokalite iné subjekty, napríklad realitné kancelárie. Ak obec nemá k dispozícii 
porovnateľné údaje o výške nájomného za nehnuteľnosti v určitom mieste, mala by si dať 
vypracovať znalecký posudok.  Zásady hospodárenia mestskej časti určujú v čl. 7.: Prenajať 
majetok možno najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu, alebo porovnateľné veci, 
najmenej však vo výške odpisov. Za účelom stanovenia výšky nájomného je správca povinný 
vykonať primeraný prieskum a do skončenia nájmu uchovať doklady preukazujúce, že určená 
výška nájomného zodpovedá vyššie uvedeným kritériám.  

 
B) Krátkodobý nájom 

 
Zákon o majetku obcí neobmedzuje čas, na ktorý je možné uzatvoriť nájomnú zmluvu. Ak nájom 
s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci, je možné zmluvu uzatvoriť aj 
bez vytvorenia súťažného prostredia. Ide najmä o zjednodušenie administratívnej náročnosti pri 
tzv. krátkodobých nájmoch, napríklad pre športové, kultúrne alebo iné občianske aktivity. Obec 
môže s takýmto nájomcom uzatvoriť jednu nájomnú zmluvu aj na dlhšie časové obdobie 
(napríklad školský rok, prázdniny), avšak ani v jednom z kalendárnych mesiacov, počas ktorých 
bude nájomca majetok obce užívať, nemôže trvanie nájmu prekročiť 10 dní. V tomto prípade 
nájom neschvaľuje obecné/miestne zastupiteľstvo, uzatvorenie nájomnej zmluvy je v kompetencii 
starostky. 

 
 

Definovanie sociálnych skupín 
 

Subjekty, ktorých požiadavky na zvýhodnené nájomné môžu byť posudzované v zmysle 
týchto podmienok sú predovšetkým subjekty, ktorých činnosť je charakterizovaná ako všeobecne 
prospešná služba, najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej 
pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia 
duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd, vzdelávanie, 



5 
 

výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné 
služby, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, služby na 
podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti; alebo činnosť s verejnoprospešným účelom 
najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských 
práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie 
prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, 
telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu 
osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí 
živelnou pohromou.  

 
Základným predpokladom pre zvýhodnený prenájom je najmä: 

- pôsobenie na území mestskej časti; 
- dohoda o spolupráci na kultúrno-spoločenských, športových a podobných  podujatiach 

organizovaných mestskou časťou bezodplatne v rozsahu podľa dohody (v prípade 
prekročenia dohodnutého rozsahu v zmluve o spolupráci buď jedna alebo druhá strana 
hradí náklady platné podľa komerčného prenájmu) Zvýhodnená hodinová sadzba prenájmu 
priestorov KCK vychádza z písomnej spolupráce s jednotlivými subjektmi, ktoré prisľúbili 
bezodplatnú účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných mestskou 
časťou v rozsahu bližšie uvedenom v zmluvách. Zvýhodnený prenájom zaväzuje dotknuté 
subjekty bez nároku na honorár a v špecifikovanom rozsahu participovať na kultúrno-
spoločenských podujatiach typu Majáles, Karloveské hody, ples, stretnutia jubilantov, 
detské divadlo, kultúrne leto, iné; 

- vzájomné bártrové reklamné plnenie/PR (uvedenie identifikačných údajov na 
propagačných materiáloch – logo/vizuálne/slovom, web...); 

- poskytovanie sociálnej, edukatívnej alebo športovej aktivity, ktorú mestská časť podporuje, 
ale nedokáže zabezpečiť vo vlastnej réžii, napríklad materské centrá, združovanie seniorov; 
 

Konkrétne zadefinovanie jednotlivých skupín môže na základe návrhov vecne príslušných komisií 
stanoviť miestne zastupiteľstvo. 

  
 
Spôsob poskytnutia zvýhodneného prenájmu 
 
A) Dlhodobý nájom 

 
Pre spresnenie pravidiel je potrebné vychádzať z platných predpisov a zásad, citovaných 

vyššie. Už aktuálne mestská časť poskytuje dlhodobý prenájom nebytových priestorov formou 
zvýhodneného nájomného viacerým subjektom – ich zoznam spolu s podmienkami je uvedený 
v prílohe tohto materiálu. Do súčasnosti boli jednotlivé prenájmy v súlade s platnými právnymi 
predpismi prerokované v miestnom zastupiteľstve a schválené ako prípady hodné osobitného 
zreteľa. Miestne zastupiteľstvo schválilo zvýhodnený prenájom subjektom, ktorých činnosť 
a prínos pre život v mestskej časti vyhodnotilo ako prospešné, doteraz však nebolo exaktne 
vyčíslené reálne zvýhodnenie tohto nájmu oproti štandardným podmienkam. 

 
Rozhodovanie o prenájme posudzovanom ako prípad hodný osobitného zreteľa je výlučnou 

kompetenciou miestneho zastupiteľstva. V zmysle novo nastolených pravidiel  budú pre každú 
žiadosť o prenájom predloženú na rokovanie miestneho zastupiteľstva zadefinované podmienky v 
zmysle vyššie uvedených predpisov, to znamená trhová výška nájomného. Táto bude vychádzať 
z nájomného, za aké prenajímajú obdobné nehnuteľnosti v konkrétnej lokalite iné subjekty, 
napríklad realitné kancelárie, alebo znalecký posudok.  
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Ak miestne zastupiteľstvo schváli subjektu, ktorý spĺňa podmienky pre zaradenie do 
okruhu žiadateľov o zvýhodnený prenájom formou  osobitného zreteľa zvýhodnené nájomné, 
rozdiel oproti trhovej cene bude považovaný za formu dotácie na nájomnom takémuto subjektu.  
 

Mestská časť bude najmenej raz ročne, spravidla k 31. januáru nasledujúceho roka uvádzať 
na svojej webovej stránke prehľad takýchto zvýhodnených prenájmov spolu s vyčíslením sumy, 
ktorá bola konkrétnemu subjektu poskytnutí ako forma dotácie na nájomnom. 

 
B) Krátkodobý nájom 

 
 V súčasnosti má mestská časť určený cenník prenájmov, ktorý vychádza zo skutočných 
nákladov pre prevádzkovanie v ňom uvedených priestorov. Uvedená hodinová sadzba je vrátane 
energií, obslužného a technického personálu (zvukár, osvetľovač, produkčný), techniky a prípravy 
priestoru podľa požiadaviek uvedených v žiadosti (v prílohe tohto materiálu).  
Krátkodobý prenájom je používaný najmä v priestoroch KCK  na stretnutia vlastníkov bytov, 
plesy, domové schôdze, konferencie,...): 
 
 Pre subjekty (OZ, NO, fyzické osoby) pôsobiace na území MČ Karlova Ves (trvalé 
bydlisko, sídlo spoločnosti), ktoré písomne požiadajú o zľavu z prenájmu prostredníctvom 
elektronického formulára uvedeného na webovom sídle mestskej časti1 a zároveň spĺňajú 
podmienky pre poskytnutie zvýhodneného prenájmu môže starostka poskytnúť zľavu z ceny 
stanovenej v cenníku do výšky50 %. Táto výška zľavy je kalkulovaná s tým, aby boli platbou 
pokryté náklady na elementárne náklady na energie a réžiu. 
 

Mestská časť bude štvrťročne, spravidla k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. 
decembru uvádzať na svojej webovej stránke prehľad takýchto zvýhodnených prenájmov spolu 
s vyčíslením sumy, ktorá bola konkrétnemu subjektu poskytnutá ako forma dotácie na nájomnom. 
 
 
Stanovisko komisií  a miestnej rady  

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 29.11.2016 prerokovala materiál  Návrh koncepcie 
poskytovania majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sociálnym skupinám pôsobiacich 
v Karlovej Vsi (uznesenie č. 148/2015/B) a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
Stanoviská komisií k materiálu Návrh koncepcie poskytovania majetku mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves sociálnym skupinám pôsobiacich v Karlovej Vsi (uznesenie č. 148/2015/B): 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 24.11.2016: 
Finančná komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
Prít. : 6                   Za : 6                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 21.11.2016: 
Komisia RPHSR berie na materiál na vedomie a odporúča predložiť ho na rokovanie MiZ. 
Za: 3    Proti: 0    Zdržal sa: 2 

                                                
1  http://www.karlovaves.sk/formular-kck/ 
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Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 22.11.2016: 

Komisia ŠMŠ odporúča schváliť predloženú Koncepciu poskytovania majetku Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves sociálnym skupinám s nasledovnými pripomienkami: 
1. V celom dokumente nahradiť slovné spojenie „sociálne skupiny“ slovným spojením 
„organizácie realizujúce verejnoprospešné aktivity alebo služby 
 
2. Aby bolo v preambule uvedené, že tento dokument vyjadruje väčšinový, nie však výhradný 
spôsob, akým sa hodnotia, resp. akým sa rozhoduje o prenájmoch, no konečné schválenie nájmu 
podlieha rozhodnutiu miestneho zastupiteľstva 3/5 väčšinou poslancov. 
 
3. Aby sa zadefinovala právnická osoba, ktorá je oprávnená žiadať o zvýhodnené nájomné a byť 
v tomto zmysle posudzovaná ako: 
 
a) nadácia 
b) neinvestičný fond, 
c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 
d) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti 
e) Slovenský Červený kríž 

4. Aby boli zverejňované disponibilné priestory mestskej časti k prenájmu 
Prít.: 10  Za :        10            Proti :       0                Zdrž. :  0 
 

Stanovisko komisie bytovej, sociálnej a zdravotnej a pre seniorov (BSZ) zo dňa 29.11.2016: 
Berieme na vedomie predložený návrh koncepcie v zmysle bodu 2. a v prípade schválenia novely 
zákona o sociálnych službách otvoriť otázku sociálneho nájmu pre neverejných poskytovateľov 
novej sociálnej služby (jasle) podľa § 32 b. Navrhujeme predĺžiť frekvenciu zverejňovania 
krátkodobých prenájmov na obdobie 6 mesiacov. 

Hlasovanie k bodu 3: prít: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 

 


