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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 Jakub Ursiny, Klenová 26, Bratislava, Ján Antal, 
Prokopa Veľkého 15, Bratislava, Marián Oberth, Šoltésovej 5, Bratislava prenájom nebytového 
priestoru - miestnosť č. 19, ktorá sa nachádza v suteréne Karloveského centra kultúry na Molecovej 
ul. č. 2 v Bratislave  o výmere 29,00 m2  za účelom nacvičovania hudobného programu a ako 
hudobná skúšobňa hudobného telesa Teatro Fatal 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 obdržala dňa 17.01.2017 žiadosť Jakuba Ursínyho, 
Klenová 26, Bratislava, Jána Antala, Prokopa Veľkého 15, Bratislava, Mariána Obertha, Šoltésovej 
5, Bratislava, ktorí tvoria hudobné teleso Teatro Fatal so žiadosťou o poskytnutie hudobnej skúšobne 
do dlhodobého prenájmu za účelom nacvičovania hudobného programu, ktorý by pravidelne 
prezentovali aj v Karloveskom centre kultúry bez nároku na honorár a zároveň by chceli pritiahnuť 
do Karlovej Vsi zvučné mená a telesá súčasnej slovenskej hudobnej scény, ako aj hercov, komikov   
a pod.  
Nebytový priestor č. 19 sa nachádza v suteréne Karloveského centra kultúry na Molecovej ul. č. 2 v 
Bratislave a  bol do 15.11.2016 využívaný ako skúšobňa hudobnej skupiny. 

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, v súlade so znením Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení, ako aj v 
súlade so znením Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves a s majetkom zvereným jej do správy Hlavným mesto SR Bratislavou č. 6 ods. 13  je 
skutočnosť, že pôsobením hudobného telesa Teatro Fatal v týchto priestoroch, ako aj bezplatným 
účinkovaním bez nároku na honorár na podujatiach organizovaných mestskou časťou, dokáže budúci 
nájomca prispieť k výraznému skvalitneniu kultúrnej úrovne Karloveského centra kultúry, zvýšiť 
návštevnosť podujatí, prilákať zvučné mená v oblasti kultúry. Ďalším dôvodom je aj skutočnosť, že  
predmetné nebytové priestory sa nachádzajú v suteréne objektu na Molecovej ul.    č. 2,  priamo pod 
javiskom. Pri využívaní predmetného priestoru budú musieť rešpektovať harmonogram podujatí, 
ktoré sa budú uskutočňovať vo veľkej sále, pretože by sa mohli navzájom rušiť a dôvodom je aj fakt, 
že do týchto priestorov nebolo dlhodobo investované. (viď. fotodokumentácia).  



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. 

Kapela Jakuba Ursinyho - žiadosť o nájom nebytových priestorov v Karloveskom centre 
kultúry  
Priestor č. 0.19 v Karloveskom centre kultúry o rozlohe 29m² (viď pôdorys) 

Priestor využívaný od 6. 3. 2012 do 15. 11. 2016 osobou Ing. Michal Stehlík, Pavla Horova 24, 
841 07 Bratislava. Priestory slúžili za účelom skúšania hudobnej skupiny. V zmluve č. 025 0 31 90 
12 bola uvedená možná spolupráca v rámci bártrových plnení trikrát ročne vystupovať na 
kultúrnych akciách poriadaných Mestskou časťou Bratislava - Karlova Ves bez nároku na 
odmenu, ktorá ale nebola nikdy využitá a naplnená. Nájomca odstúpil od zmluvy jej výpoveďou dňa 
15. 11. 2016. Priestory sú momentálne vypratané, avšak v zlom stave. Priestor vyžaduje drobné 
estetické stavebné úpravy (stierka, maľovka a pod.) 

Biografia nového žiadateľa o dlhodobý prenájom priestoru č. 0.19. v KCK 

Jakub Ursíny sa narodil v Bratislave významnému hudobníkovi a filmárovi Deziderovi Ursinymu a 
matke Soni v roku 1977. Je absolventom VŠMU v odbore filmovej dramaturgie a scenáristiky, no 
krátko študoval aj na DAMU v Prahe. Okrem filmu sa aktívne venuje hudbe. Ako 15-ročný si zahral 
v snímke Všetko čo mám rád režiséra Martina Šulíka. Zložil kompletnú hudbu k ocenenému filmu 
Druhý život. Je autorom albumu (2009), ktorého hudba bola použitá v celosvetovo úspešnom 
animovanom filme Posledný autobus. Pomohol k vydaniu reedícií všetkých albumov Deža Ursínyho. 
V zoskupení Kubo Ursiny & Provisorium spieva a hrá otcove piesne. Od roku 2011 s ňou odohral 
desiatky koncertov v Čechách a na Slovensku. Momentálne koncertuje s podobným projektom, kde 
spieva piesne z muzikálu Peter a Lucia, ktorý zložil jeho otec. Na projekte spolupracuje a vystupuje 
Dorota Nvotová a skupinu tvorí slovenské špičkové trio pod Vedením Ladislava Šarišského. 
V súčasnosti pracuje aj na novom projekte Tetatro Fatal, s ktorým pripravujú nový koncertný 
program, v ktorom hrá na klávesové nástroje a spieva autorské slovenské piesne. Okrem toho 
dlhodobo pracoval v divadle Nová scéna kde má doteraz skvelé zázemie a oporu.  

 



Odôvodnenie a odporúčanie 

Príbeh legendy slovenskej hudobnej scény Deža Ursínyho znova ožíva prostredníctvom jeho syna 
Jakuba. Pre svoju rozsiahlu tvorbu neodmysliteľne potrebuje skúšobné priestory. Samotná 
prítomnosť Jakuba Ursinyho a jeho aktívna tvorba, či už autorská alebo v reedíciach jeho otca, je 
obrovským potenciálom a prínosom nevyčísliteľných hodnôt nielen pre karloveskú kultúru. Je 
zárukou a garantom profesionálnej slovenskej hudobnej autorskej tvorby s presahom do iných 
významných celospoločenských tém. Vedenie KCK odporúča poslancom MČ-KV dať priestory 
v KCK č. ....do dlhodobého prenájmu a v skromných podmienkach tak významne pomôcť tomuto 
fenoménu. Za skúšobné priestory okrem finančnej odplaty bude J.Ursiny po dohode s vedením KCK 
4x v kalendárnom roku koncertovať alebo ponúkne iný umelecký produkt bez nároku na honorár. 
Taktiež bude aktívne spolupracovať pri tvorbe dramaturgického plánu Hudobného klubu Kamel 
a vyhľadávania nových alternatívnych typov podujatí. Skúšobné priestory si pod dohľadom 
pracovníka MČ-KV na vlastné náklady opravia a zrevitalizujú. 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť kapely Jakuba 
Ursinyho, Klenová 26, 831 01 Bratislava o nájom nebytových priestorov v Karloveskom centre 
kultúry a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
 
Stanoviská komisií k materiálu Žiadosť kapely Jakuba Ursinyho, Klenová 26, 831 01 Bratislava o 
nájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry. 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 02.02.2017: 
Na návrh poslanca Dullu : 

Finančná komisia odporúča preveriť či kolaudačné rozhodnutie budovy Karloveského centra kultúry 
umožňuje využívať miestnosť č. 19 na hudobnú produkciu 

Prít. : 9 Za : 4 Proti : 1 Zdržal sa : 4 

Hlasovanie o pôvodnom návrhu : 

Finančná komisia odporúča schváliť podľa predloženého návrhu 

Prít. : 9 Za : 4 Proti : 1 Zdržal sa : 4 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo dňa 
30.01.2017: 
Komisia RPHSR žiada preveriť, či kolaudačné rozhodnutie na objekt Karloveského centra kultúry na 
Molecovej ul. č. 2 umožňuje využívať miestnosť č. 19 na nácvik hudobnej skupiny. 

Za: 1 Proti: 0 Zdržal sa: 4 

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 


