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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  prenájom  nebytových priestorov o výmere 11,73 m2 

nachádzajúcich sa v objekte na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave  Jednote dôchodcov na Slovensku, 
Okresná organizácia Bratislava IV, Lackova 4, Bratislava, IČO:  317 71 530 ,   s nájomným vo 
výške 1,70 €/mesiac vrátane energií,  s dobou prenájmu od 01.01.2017 do 31.12.2019 za účelom 
zabezpečenia činností súvisiacich  s jej zameraním.  
 

Dôvodová správa 
 
 Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Bratislava IV, Lackova ul. č. 4, 
Bratislava, IČO: 31771530 požiadala dňa 13.07.2016 prostredníctvom Miestnej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava-Karlova Ves o predĺženie  nájmu  nebytových 
priestorov  v objekte na Lackovej ul. č. 4 v  Bratislave.  
 Jednota dôchodcov na Slovensku využíva nebytové priestory na základe zmluvy  
o nájme nebytových priestorov č. 03103370/98 od roku 1998. Predmetné nebytové priestory 
využívajú členovia okresnej ako aj miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku ako 
klubovňu pre členov, ale aj pre stránky, prevažne z radov starších občanov v súlade so zameraním 
organizácie. Tieto priestory majú pre ich činnosť a napĺňanie ich cieľov mimoriadny význam. 

Cena nájmu je vo výške 1,70 €/mesiac. V sume sú zahrnuté aj poplatky za energie a služby. 
Nájomné je splatné jedenkrát ročne sumou 20,40 € k 31.1. príslušného kalendárneho roka.  

              
Prehľad výšky nájmu: 

Obdobie nájom+poplatky za energie a služby v  € /mesiac 
01.04.1998 – 31.12.2000                 1,69 
01.01.2001 – 31.12.2002                 1,69 
01.01.2003 – 31.12.2004                 1,69 
01.01.2005 – 31.12.2006                 1,69 
01.01.2007 – 31.12.2009                 1,69 
01.01.2010 – 31.12.2012                 1,70 
01.01.2013 – 31.12.2015                 1,70 
01.01.2016 – 31.07.2016                 1,70  
01.08.2016 – 31.12.2016                 1,70  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves podporila Jednotu dôchodcov  v súlade so znením 

Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti-Bratislava Karlova Ves č. 4/2015 o poskytovaní 
dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových  finančných výpomocí  z rozpočtu 
Mestskej časti-Karlova Ves nasledovne:  

 
 

ROK VÝŠKA DOTÁCIE v € 

2014  1 000,00    

2015  850,00 

2016 800,00 

 
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 predmetné o.z. združuje občanov staršieho veku bez rozdielu 
národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Jeho úlohou je  pomoc pri 
príprave občanov na prácu a život v dôchodkovom veku, ochrana ich práv a presadzovanie 
oprávnených požiadaviek v ich prospech a iné. Tieto aktivity vykonáva aj v  súčinnosti s orgánmi 
 samosprávy. Ďalej poskytuje svojim členom sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc 
v rámci svojich možností. Organizuje semináre, konferencie a odborné kurzy v sociálnej 
a zdravotnej oblasti. Starostlivosť o starých občanov je vecou celej spoločnosti, pretože každý 
starý človek potrebuje ochranu. Skoro každého čaká starnutie, preto je potrebné pochopiť aj 
potreby starého človeka, naučiť sa ich rešpektovať a vytvárať podmienky na výkon ich aktivít, 
ktoré zlepšujú život ľuďom v tejto vekovej kategórii.  

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť Jednoty 
dôchodcov na Slovensku o predĺženie nájmu a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
 
 
Stanoviská komisií k materiálu Žiadosť Jednoty dôchodcov o predĺženie nájmu. 
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 24.11.2016: 

Neprerokované z dôvodu, že komisia sa stala neuznášania schopnou. 

 
 
 
 
 



 
 


