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NÁVRH  UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 

 

 
A. schvaľuje 

a.) 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 štvrtok 10:00 – 13:00 hod., 
výška nájomného 8€/hod. V termíne od 13. 11. 2016 do 30.6. 2017 o.z. CirKus-Kus, Hlaváčiková 
28, Bratislava, IČO: 42356652. 
 
b.)  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 19:30 – 20:30 hod., výška 
nájomného 8€/hod., v termíne od 19. 10. 2016 do 21. 12. 2016 Karloveskému tanečnému centu,  
Molecova 2, Bratislava, IČO: 31788394. 
 
c.) 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  - malá sála utorok 17:30 - 19:30 hod., 
štvrtok 17:30 - 19:30 hod., výška nájomného 5€/hod., v termíne od 25. 10. 2016 do 30. 6. 2017 
OZ Mažoretky Cordis, Ľudovíta Fullu 38, Bratislava, IČO: 42448620.  

 
      
     Dôvodová správa 
 
O.Z. CirKus-Kus - Žiadosť o navýšenie doby prenájmu veľkej sály KCK k existujúcemu 
prenájmu 
 
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). 
 
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 



 
V novej sezóne 2016/17 požiadalo 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 zaviazalo plniť bartrové plnenie formou kultúrneho podujatia v 
rozsahu 1x za 2 mesiace, resp. podľa dohody. 
 
Uvedenú žiadosť s časmi prenájmov ako aj s rozsahom bartrového plnenia v sezóne 2016/17 
odsúhlasili členovia 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves, dňa 27. 9. 20116. 
 
Po začatí plynutia doby prenájmu na sezónu 2016/17 sa dopyt po činnosti OZ CirKus-Kus zvýšil 
natoľko, že v súčasnosti OZ žiada o rozšírenie doby prenájmu nasledovne:  
 

 štvrtok/veľká sála 10:00 - 13:00 dospelí (vzdušná akrobacia) 
 
Odôvodnenie a odporúčanie: 
 
Veľká sála je v dopoludňajších hodinách počas pracovného týždňa nevyužívaná, resp. iba v 
minimálnej miere pre potreby komerčného prenájmu. Personál sa v KCK v uvedenom čase 
dopoludnia bez ohľadu na výkon iných subjektov nachádza a vykonáva svoju dennú agendu. Z 
tohto dôvodu je navýšenie času prenájmu veľkej sály pre OZ CirKus-Kus v dopoludňajších 
hodinách v uvedenom rozsahu pre MÚ MČ Karlova Ves výhodné, nakoľko nevzniká navyše 
žiaden personálny/finančný náklad, iba príjem do rozpočtu mestskej časti z prenájmu nebytových 
priestorov a efektívne a strategické využitie priestoru v prospech subjektov v spolupráci. S 
uvedeným rozsahom navýšenia doby prenájmu veľkej sály pre OZ CirKus-Kus preto súhlasím.  
 
KTC - Karloveské tanečné centrum  
 
KTC pôsobí v Karlovej Vsi ako tanečný subjekt, ktorý aktívne pracuje s mládežou a dospelými 
prostredníctvom tanečnej školy a kurzov, ktoré po novom poskytujú aj v KCK. Pridanou 
hodnotou KTC je prívlastok mestskej časti v oficiálnom názve ich zoskupenia, ktorý pozitívne 
a celkom bezplatne šíri dobré meno MČ KV aj v ostatných mestských častiach, obciach 
a zahraničí pri kultúrnych podujatiach. Chcú platiť nájomné a podieľať sa bártrovo na kultúrnych 
podujatiach organizovaných MÚ/KCK.  
KTC boli priestory KCK na prenájom za účelom organizácie kurzov/súťaží/iných podujatí 
poskytované viacnásobne aj v minulosti a ich spolupráca je významná najmä pri bártrovom plnení 
(bez nároku na honorár) pre podujatia:  
 

 Karloveské hody  
 Majáles  
 Karloveský ples 
 Stretnutia jubilantov 
 Vianočné/jarné trhy v Kameli 
 iné (na požiadanie) 

 
Komerčná cena podujatia: 300€/500€ 



 
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 

 
 
V novej sezóne 2016/17 požiadalo KTC o prenájom priestorov veľkej sály KCK nasledovne (viď 
príloha): 
 

 19. október - 21. december 2016, streda/veľká sála 19:30 - 20:30 tanečný kurz pre 
dospelých 

 
Odôvodenie a odporúčanie:  
 
Karloveské tanečné centrum dlhodobo pôsobí na pôde mestskej časti a svojim oficiálnym titulom 
celkom nezištne reprezentuje karloveskú kultúru aj v iných mestských častiach, mestách či na 
medzinárodných súťažiach. V minulosti pôsobili aj v KCK, prerušovane aj v priestoroch KŠK. V 
súčasnosti opäť rozširujú svoju činnosť o tanečné kurzy pre dospelých a z kapacitných a 
priestorových dôvodov opäť vyhľadali zázemie v KCK. KTC v žiadosti o prenájom ako 
protihodnotu ponúka spoluúčasť na kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných 
mestskou časťou bez nároku na honorár. Vzhľadom k rozpočtovým prioritám mestskej časti, 
oddelenia kultúry a efektívneho čerpania finančných prostriedkov na kultúrne akcie vítame 
zmluvné spolupráce založené na bártrovom plnení, ktoré dômyselne dopĺňajú dramaturgiu 
spomínaných podujatí o miestne súbory a ich prezentáciu obyvateľom.  
Veľká sála KCK je v čase, ktorý požaduje KTC voľná a k dispozícii pre potreby tanečných 
kurzov. Príjem z prenájmu veľkej sály pre KTC nie je zanedbateľným príjmom v rozpočte MČ a 
preto s navrhovaným rozsahom doby a účelu prenájmu veľkej sály pre KTC súhlasím. 
 
 
Mažoretky Cordis 
 
OZ Mažoretky Cordis sú novozaložené občianske združenie z r. 2015, ktoré vzniklo so záujmom 
dlhodobo vytvárať podmienky v oblasti telesnej výchovy, športu a kultúrno-spoločenského života 
v Karlovej Vsi. Domáci klub mažoretiek v mestskej časti doposiaľ absentuje a jeho podporou 
rozšírime kultúrno-športové portfólio združení pôsobiacich na území KV. Členovia združenia v 
žiadosti uvádzajú svoju pripravenosť kedykoľvek bezplatne participovať na kultúrno-
spoločenských podujatiach organizovaných mestskou časťou a reprezentovať umenie mažoretiek 
pod značkou Karlovej Vsi s dôrazom na jej ďalší rozvoj, aj mimo jej pôdy, t. j. na podujatiach v 
iných mestských častiach/mestách/súťažiach. Dôkazom ich prísľubu sú už podujatia na ktorých 
participovali bez nároku na honorár v minulosti - Majáles 2016, Karloveské hody 2016 a 
pripravované Vianočné trhy v Kameli (10. 12. 2016).  
 
 

 Karloveské hody  
 Majáles  
 MDD 
 Vianočné/jarné trhy v Kameli 
 iné (na požiadanie) 

 



 
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 

 
 
V novej sezóne 2016/17 požiadalo OZ Mažoretky Cordis o prenájom priestorov malej sály KCK 
nasledovne (viď príloha): 
 

 25. október 2016 - 30. Jún 2017  utorok/ malá sála 17:30 - 19:30 
 25. október 2016 - 30. Jún 2017 štvrtok/ malá sála 17:30 - 19:30 

 
Odôvodenie a odporúčanie:  
 
OZ Mažoretky Cordis sú novovzniknuté občianske združenie, ktorého predmet záujmu v Karlovej 
Vsi absentuje. Členovia občianskeho združenia opakovane žiadali o možnosť podpory, spolupráce 
a propagácie formou e-mailovej komunikácie, čomu im bolo čiastočne vyhovené (vystúpenia na 
Majálese, Karloveských hodoch, ich uvádzanie na propagačných materiáloch podujatí, sociálne 
siete a i.). Pre ich ďalší rozvoj je potrebné stabilné zázemie (dočasne krátkodobo priestory KŠK), 
ktoré doposiaľ nemajú. KCK je z časti svojej agendy a činnosti určené aj pre účely prezentácie a 
podpory miestnych kultúrno-športových subjektov a preto podporuje myšlienku poskytnúť časť 
svojich priestorov (malá sála) OZ Mažoretky Cordis. Malá sála je využívaná iba v minimálnej 
miere pre účely komerčných prenájmov alebo neperiodických kultúrno-spoločenských podujatí 
organizovaných mestskou časťou (Karloveský ples, Vianočné posedenie a i.). V požadovanom 
čase kontinuálne vo veľkej sále prebiehajú tréningy OZ CirKus-Kus a FS Dolina, personál KCK 
tak v budove nad ich činnosťou dohliada a nevzniká tak navyše žiaden časový a personálny 
náklad. 
Malá sála KCK je v čase, ktorý požaduje OZ Mažoretky Cordis voľná a k dispozícii pre potreby 
tréningov. Príjem z prenájmu malej sály v požadovanom rozsahu je prínosom do rozpočtu MČ a 
preto s navrhovaným rozsahom doby a účelu prenájmu malej sály súhlasím. 

 
 
 

Bratislava, November 2016 
Spracoval: Mgr. art. Iveta Konýčková 
Oddelenie kultúry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. MiR dňa 29.11.2016 
 
Stanoviská komisií k materiálu Žiadosti o prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry. 
Stanoviská komisií k materiálu Prenájmy a spolupráce v Karloveskom centre kultúry (dodatok k 
zmluve o prenájme KCK pre OZ CirKus-Kus, nová zmluva o prenájme pre novovzniknuté OZ 
Mažoretky Cordis a  Karloveské tanečné centrum). 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 24.11.2016: 
Nezaradené do programu komisie na základe hlasovania. 

 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 21.11.2016: 
Prenájmy v KCK (dodatok k zmluve o prenájme OZ CirKus-Kus, nová zmluva o prenájme pre 
novovzniknuté OZ Mažoretky Cordis a KTC - Karloveské tanečné centrum)  
Komisia RPHSR  odporúča prenájmy s výhradou prehodnotenia ceny    
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

Stanovisko komisie pre kultúru a média (KM) zo dňa 23.11.2016: 
Komisia KM súhlasí s prenájmom priestorov pre Karloveské tanečné centrum, Mažoretky Cordis 
v KCK a navýšenie doby prenájmu veľkej sály pre o.z. CirKus-Kus tak, ako je uvedené v 
predloženom materiály a odporúča ho MiZ schváliť. 
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0 

 


