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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 Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella Bratislava, 
o. z., J. C. Hronského 26, 831 02 Bratislava, IČO: 31794980  prenájom  nebytových priestorov -  
miestnosti č. 8,9,10,11 s podlahovou plochou 105,00 m2 nachádzajúce sa v suteréne Karloveského 
centra kultúry na Molecovej ul. č. 2 v Bratislave  za účelom realizácie výchovného programu a 
voľnočasových aktivít pre deti a mladých ľudí z Karlovej Vsi  s nájomným mesačne vo výške 1,00 
€/m2,  s dobou prenájmu od 01.03.2017 do 29.02.2020.    
 
 
 

Dôvodová správa 
 
 
Dôvodová správa 1. časť 
 
 Mestská časť Bratislava-Karlova Ves s nájomcom Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powela 
Bratislava, J. C. Hronského 26, 831 02 Bratislava  uzatvorila dňa 17.03.2014  Zmluvu o nájme 
nebytových priestorov  č. 014 0 31 41 14 s dobou prenájmu do 28.02.2017. Predmetom prenájmu sú 
nebytové priestory – miestnosti č. 8,9,10,11 o výmere 105,00 m2 nachádzajúci sa v suteréne 
Karloveského centra kultúry na Molecovej ul. 2 v Bratislave.  
Predmetné priestory sú prenajaté za účelom realizácie výchovného programu a voľnočasových 
aktivít pre deti a mladých ľudí z Karlovej Vsi. Nájomca dňa 11.01.2017 požiadal písomne  o 
predĺženie nájmu.   
    
Prehľad výšky nájmu: 
Obdobie NZ Nájom v €/m2/rok 

01.01.2014 – 28.02.2017 014 0 31 41 14 1,00  
 
 
Ročné nájomné je celkom 105,00 €, splatné je k 31.1. príslušného kalendárneho roka. V celkovej 
výške nájomného nie sú zahrnuté poplatky za dodávku elektrickej energie, telefón internet, 
upratovanie predmetu nájmu, odvoz komunálneho odpadu atď. tieto služby si v prípade záujmu 
zabezpečuje a hradí nájomca.           

  

 
 
 
 



 
 

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 skautingu, ako výchovného hnutia mládeže 
zameraného na celkový rozvoj osobnosti mladého človeka. Svojimi aktivitami skauting prispieva k 
všestrannému rozvoju osobnosti, a to v oblasti intelektuálneho rozvoja, rozvoja charakteru, citového, 
duchovného, telesného a sociálneho rozvoja jednotlivcov. Výchova celistvej osobnosti je vkladom 
do budúcnosti, lebo vychováva aktívnych občanov spoločnosti.     

 
Dôvodová správa 2. časť   
 
 Karloveské centrum kultúry (KCK) vnímame už v súčasnosti ako živý organizmus, ktorý 
intenzívne komunikuje so svojim okolím a zároveň odzrkadľuje potreby a záujmy Karlovešťanov. 
KCK okrem bohatej programovej dramaturgie zastrešuje krátkodobé prenájmy jednotlivých 
občianskych združení a umelcov (kurzy, krúžky, záujmové činnosti, sústredenia, tábory a i.), ktoré 
aktívne spolupracujú aj pri tvorbe dramaturgického plánu pre rôzne karloveské kultúrne podujatia, 
kde sa môžu Karlovešťania a návštevníci Karlovej Vsi oboznámiť v širšom kontexte s ich žánrovým 
zameraním. V neposlednej rade tak reprezentujú špecifickosť,  jedinečnosť a charakter lokálnej 
kultúry. Za krátky čas vznikla v KCK vzácna synergia všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré tu 
pôsobia s tvorivým a koncepčným dialógom. Mestská časť-Karlova Ves s tak nastavenými kritériami 
vytvára tvorivé podmienky pre zdravý rozvoj kultúrneho a spoločenského života v Karlovej Vsi.  
Aktuálne Vám predkladáme podporné stanoviská za oddelenie kultúry, k dlhodobým prenájmom, 
pred ktorými prebiehalo niekoľko individuálnych koncepčných stretnutí všetkých zúčastnených 
strán, za účelom nielen stanovenia jednotného prenájmu, ale aj s cieľom jasnej špecifikácie a 
participácie na tvorbe kultúrneho a spoločenského života v Karlovej Vsi. 

SLOVENSKÝ SKAUTING o. z., 1. zbor Badena Powella Bratislava - žiadosť o predĺženie 
nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry 

Slovenský skauting 1. zbor pôsobí v Karloveskom centre kultúry od 1. 1. 2014 podľa zmluvy č. 014 
0 31 41 14 platnou na dobu určitú do 27. 2. 2017. Súčasné vedenie oddelenia kultúry považuje 
podmienky využívania priestorov Karloveského centra kultúry uvedené v zmluve za nevýhodné pre 
prenajímateľa. Na základe doručenej žiadosti Slovenského skautingu 1. zboru Badena Powella 
Bratislava o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry preto 
oddelenie kultúry navrhuje zmenu zmluvných podmienok výhodných pre prenajímateľa aj nájomcu 
po vzájomnej dohode.  

 

 



Odôvodnenie a odporúčanie 

Vedenie oddelenia kultúry v septembri r. 2016 (16. 9. 2016) iniciovalo stretnutie, kde spoločne došlo 
ku konsenzu a vypracovaniu základnej dramaturgie a spolupráci medzi mestskou časťou a 
Slovenským skautingom 1. zborom (viď príloha - zápis zo stretnutia), kde sa obe zúčastnené strany 
zaväzujú k bártrovému plneniu a vzájomnej komunikácii. Slovenský skauting 1. zbor prisľúbil účasť 
na kultúrno-spoločenských podujatiach mestskej časti bez nároku na finančnú odmenu, prisľúbil 
organizačnú súčinnosť a spoluprácu na exteriérových podujatiach mestskej časti a celoročnú 
starostlivosť o najbližšie okolie ich súčasnej klubovne, ktorá sa nachádza v Karloveskom centre 
kultúry. Oddelenie kultúry zároveň odporúča zvýšiť nájom za nebytové priestory v KCK na 1€/m2 
mesačne, doposiaľ 1€/m2 ročne (nová zmluva prinesie do rozpočtu MČ 11x väčší príjem z nájmu 
nebytových priestorov v KCK). Nájom nebytových priestorov nezahŕňa poplatky za energie a služby 
spojené s užívaním nájmu. Tie budú hradené na základe reálneho využívania a vyúčtovania spotreby. 
Oddelenie kultúry aj Slovenský skauting s novo nastavenými podmienkami súhlasí a odporúča 
komisii žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry za nových 
podmienok schváliť. 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť Slovenského 
skautingu o. z., 1. zbor Baden-Powella Bratislava o predĺženie nájmu nebytových priestorov v 
Karloveskom centre kultúry  a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 02.02.2017: 
Na návrh poslanca Dullu : 

Finančná komisia dobu prenájmu od 1.3.2017 do 30.06.2019 

Prít. : 8 Za : 2 Proti : 0 Zdržal sa : 6 

Na návrh poslanca Krampla : 

Finančná komisia odporúča výšku nájmu 1 eur/m²/rok so záväzkom nájomcu vykonať 
verejnoprospešné činnosti v prospech mestskej časti v hodnote zodpovedajúcej komerčnému nájmu 

Prít. : 8 Za : 8 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo dňa 
30.01.2017: 
Komisia RPHSR odporúča návrh nájmu nebytových priestorov odsúhlasiť tak ako je predložený a do 
nájomnej zmluvy zapracovať nefinančné plnenie tak, ako je v odôvodnení a odporúčaní. 

Za: 4 Proti: 1 Zdržal sa: 0  

Stanovisko komisie pre kultúru a média (KM) zo dňa 01.02.2017: 
Komisia KM berie na vedomie predložený materiál a odporúča ho MiZ schváliť. 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 


