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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES 
(7. volebné obdobie) 

 
 
 
 
 

Materiál na 20. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 27.09.2016 

 
 
 
 

Žiadosti o prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry 

 
 
Predkladateľ: Spracovateľ: 
 
Ján Hrčka Mgr. Adriána Majka 
prednosta oddelenie kultúry 
 
 
 
Prerokované: 
 
V MiR  13. 09. 2016   MiR prerokovala a odporúča predložit do MiZ 
 
 
 
- v komisii RPHSR 05.09.2016 
- v komisii KM 07.09.2016 
- v komisii F  08.09.2016 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 

1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu 
3. Stanovisko komisie 
4. Žiadosti o prenájom KCK 2x 
5. Koncepcia činnosti OZ CirKus-Kus 
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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

 
A. schvaľuje 

1. v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 
138/991 Zb. o majetku obci v aktuálnom znení priamy prenájom nebytových priestorov v 
Karloveskom centre kultúry, Molecova 2, Bratislava  - veľká sála utorok 16:30 – 20:00 hod., 
štvrtok 16:30 – 21:00 hod., piatok 15:30 - 16:30 hod. výška nájomného 8 €/hod. V termíne od 
20.9. 2016 do 31.6. 2017 o.z. CirKus-Kus, Hlaváčiková 28, Bratislava, IČO 42356652.   
.  
 
2.  v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 
138/991 Zb. o majetku obci v aktuálnom znení priamy prenájom nebytových priestorov v 
Karloveskom centre kultúry, Molecova 2, Bratislava  - veľká sála streda 16:30 – 19:00 hod., výška 
nájomného 8€/hod. v termíne od 21. 9. 2016 do 31. 6. 2016 a prenájom kancelárie a krojovne, 
výška nájomného 3,32 €/ m² počas celého kalendárneho roka Folklórny súbor DOLINA 
Bratislava, Molecova 2, Bratislava, IČO 31755721 .  

 
      
     Dôvodová správa 
 
O.Z. CirKus-Kus 

 

CirKus-Kus je miestne o.z., ktoré aktívne organizuje kurzy, prednášky, predstavenia, podujatia na 

kľúč a festivaly. Spolupracujú s etablovanými a profesionálnymi združeniami a umelcami z 

celého Slovenska ale aj sveta. Zameriavajú sa na športovo-pedagogickú činnosť s deťmi a 

dospelými. Svojim charakterom a poslaním je jediné na Slovensku! Svojou nápaditou, atraktívnou 

a bohatou dramaturgiou vhodne dopĺňajú ideu a ciele KCK. Svojím lokálnym charakterom a 

zameraním prestížne reprezentuje Mestskú časť-Karlovu Ves (MČ-KV). 

 

Finančné podmienky: 

S účinnosťou od 1.12. 2015 boli vo vybraných nebytových priestorov upravené nájmy aj v 

KCK.(Príkaz starostky č. 10/2015) 

 Prenájom veľkej sály 50€ s Dph/1 hod 

 Prenájom malej sály 30€ s Dph/1hod 

Podľa zmluvy č. 334 031 4115 je stanovený prenájom 8€ s Dph/veľká sála a 5€ s Dph/malá sála v 

KCK. O.Z. CirKus-Kus od septembra do konca decembra vyčlenených 38 hodín v sume 251,50 € 
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s Dph. Od januára do konca júna 2016 bolo pre potreby tréningu vyčlenených 72 hodín v sume 

747,5 € s Dph. 

 

Od januára do konca júna by bol ten istý počet hodín a suma za komerčný prenájom podľa 

sadzobníka vyčíslený na 3600 € s Dph. 

 

Ďalej, podľa zmluvy č.  334 031 4115 O.Z. CirKus-Kus participovalo na kultúrnych podujatiach 

organizovaných MČ-KV v sezóne 2015/16 bez nároku na honorár na nasledovných podujatiach: 

 1x Karloveské hody 2015 

 3x Detské predstavenie/divadlo 

 1x Karloveský ples 2016 

 1x Majáles 

 1x Kultúrne leto 2016 

Komerčná cena jedného podujatia O.Z. CirKus-Kus sa pohybuje v závislosti od náročnosti od 

150€-500€ s Dph. Bartrové kultúrne podujatia boli pre MČ-KV v sezóne 2015/16 poskytnuté v 

sume 1200€ s Dph. 

 

Po odrátaní finančného plnenia/nájmu a bartrového nefinančného plnenia v rámci kultúrnych 

podujatí O.Z. CirKus-Kus je bartrová finančná dotácia MČ-KV pre O.Z. CirKus-Kus od januára  

do konca júna 2016 vyčíslená na sumu 2400 € s Dph. 

 

V novej sezóne 2016/17 žiada O.Z. CirKus-Kus o prenájom priestorov veľkej sály KCK 

nasledovne: 

 utorok/veľká sála 16:30-18:00 deti a mládež – 18:00-20:00 dospelí 

 štvrtok/veľká sála 16:30-18:00 deti a mládež – 18:00-19:30 dospelí – 19:30-21:00 dospelí 

 piatok/veľká sála 15:00-16:30 deti a mládež 

Počas uvedeného obdobia sa zaväzuje plniť bartrové plnenie formou kultúrneho podujatia v 

rozsahu 1x za 2 mesiace, resp. podľa dohody. 

 

S uvedenými časmi prenájmov ako aj s rozsahom bartrového plnenia v sezóne 2016/17 súhlasím. 

 

Pre informáciu a prehľad Vám posielam na doplnenie aj žiadosť FS Dolina o prenájom priestoru 

veľkej sály v KCK 1 krát do týždňa.  
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Folklórny súbor (FS) Dolina 

 

FS Dolina sídli v budove KCK už 10 rok. Má viac ako 90 členov, prevažne Karlovešťanov. 

Reprezentuje nielen folklór a tradičnú kultúru ale svojim lokálnym charakterom aj Mestskú časť-

Karlovu Ves. Súbor reprezentuje svoje umenie nielen na domovskej scéne, ale aj v iných 

mestských častiach, vo všetkých regiónoch Slovenska, dokonca aj v zahraničí. Vzhľadom k 

dlhodobej a profesionálnej spolupráci vhodne dopĺňa dramaturgiu kultúrnych podujatí 

organizovaných MČ-KV. 

  

Finančné podmienky: 

V minulosti využíval FS Dolina kapacity veľkej sály KCK od pondelka do štvrtka v 

najvyťaženejšom čase od 16:30-19:00 hod. V predchádzajúcej sezóne 2015/16 sa prenájom 

priestorov zefektívnil zo 4 dní na 3 dni s využitím aj malej sály. S upraveným časovým režimom a 

prenastavením vedúca FS Dolina Ing. Nadežda Čermáková súhlasila. Finančný prenájom na 

hodinu 3,17€ vo veľkej sále im bol ponechaný z dôvodu prenastavovania novej finančnej politiky, 

ktorá bola označená ako prechodová. 

 

S účinnosťou od 1.12. 2015 boli vo vybraných nebytových priestorov upravené nájmy aj v 

KCK.(Príkaz starostky č. 10/2015) 

 Prenájom veľkej sály 50€ s Dph/1 hod 

 Prenájom malej sály 30€ s Dph/1hod 

Podľa zmluvy č. 336 031 4115 mala FS Dolina od septembra do konca decembra vyčlenených v 

priemere 81 hodín v sume 256,77 € s Dph. 

Od januára do konca júna 2016 vyčlenených 149,5 hodín v sume 473,9 € s Dph. 

Od januára do konca júna by bol ten istý počet hodín a suma za komerčný prenájom podľa 

sadzobníka vyčíslený na 7475 € s Dph. 

 

Ďalej, podľa zmluvy č.  336 031 4115 FS Dolina participovala na kultúrnych podujatiach 

organizovaných MČ-KV v sezóne 2015/16 bez nároku na honorár na nasledovných podujatiach: 

 Karloveské hody 2015, 

 2x Stretnutie jubilantov, 

 1x Jarné trhy 2016, 

 Majáles 2016 
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Komerčná cena jedného podujatia FS Dolina je stanovená na 200€. 

Bartrové kultúrne podujatia boli pre MČ-KV v sezóne 2015/16 poskytnuté v sume 1000 € s Dph. 

 

Po odrátaní finančného plnenia/nájmu a bartrového nefinančného plnenia v rámci kultúrnych 

podujatí FS Dolinou je bartrová finančná dotácia MČ-KV pre FS Dolinu od januára  do konca 

júna 2016 vyčíslená na sumu 6001 € s Dph. 

 

V novej sezóne 2016/17 žiada FS Dolina o prenájom priestorov veľkej sály KCK na tanečné 

tréningy z finančných dôvodov už iba jeden deň v týždni,  a o to v stredu od 16:30 – 19:00 hod. 

 

Počas uvedeného obdobia sa FS Dolina zaväzuje plniť bartrové plnenie formou kultúrneho 

podujatia v rozsahu 1x za 2 mesiace, resp. podľa dohody. 

 

S uvedenými časmi prenájmov ako aj s rozsahom bartrového plnenia v sezóne 2016/17 súhlasím. 

 

Folklórny súbor (FS) Dolina - Krojovňa 

 

Folklórny súbor Dolina žiada o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry 

(KCK) pre účely kancelárie a krojovne. 

Výška prenájmu bola v minulosti stanovená na 3,32 €/m²/rok. Momentálne nemáme  iné možnosti 

využitia tohto priestoru pre potreby KCK. Z existenčných dôvodov FS Doliny odporúčam 

ponechať na ďalší školský rok 2016/17 výšku nájomného rovnakú. 

 
 
 

Bratislava, september 2016 
Spracoval: Mgr. Adriána Majka 
Oddelenie kultúry 
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16. MiR dňa 13.09.2016 
 
Stanoviská komisií k materiálu Žiadosti o prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry. 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 08.09.2016: 
Finančná komisia odporúča prenájom KCK občianskemu združeniu CirKus-Kus podľa 
podmienok predložených v materiáli 
Prít. : 6                   Za : 2                       Proti : 0                      Zdržal sa : 3 
 
Finančná komisia odporúča prehodnotiť pomer využitia časov v KCK medzi jednotlivými 
záujemcami 
Prít. : 6                   Za : 3                       Proti : 0                      Zdržal sa : 3 
 
Finančná komisia odporúča vyhovieť žiadosti v zmysle predloženého materiálu 
Prít. : 6                   Za : 3                       Proti : 1                      Zdržal sa : 2 
 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 05.09.2016: 
Komisia RPHSR súhlasí s dôvodovou správou k prenájmu priestorov v Karloveskom centre 
kultúry. 
Za: 7    Proti: 0    Zdržal sa: 1 

 

Stanovisko komisie pre kultúru a média (KM) zo dňa 07.09.2016: 
Komisia KM súhlasí s prenájmom priestorov o.z. CirKus-Kus a FS Dolina v KCK tak, ako je 
uvedené v predloženom materiály a odporúča ho MiZ schváliť. Komisia zároveň oceňuje prínos 
obidvoch súborov ku kultúrnemu životu v Karlove Vsi. 

Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 


