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

Materiál na 28. zasadanie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 18.07.2017

Žiadosť  folklórneho súboru Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej
škole Karloveská 61 v Bratislave

Predkladateľ:  Spracovateľ :
Mgr. Michal Drotován Mgr. Eva Osrmanová
prednosta oddelenie právne a majetkové

Prerokované:

- v komisii F 18.07.2017
- v miestnej rade 18.07.2017

miestna rada prerokovala materiál 
a     o d p o r ú č a 
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

Materiál obsahuje:
Návrh uznesenia
Dôvodovú správu k materiálu
Žiadosť FS Dolina
Výpis z registra občianskych združení



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 nachádzajúce sa v objekte
Základnej školy Karloveská 61 v Bratislave  žiadateľovi Folklórny súbor  Dolina  Bratislava,
Molecova 2, 841 04 Bratislava,  IČO: 31755721:
a)   miestností  na  uskladnenie  krojov o  výmere  21,60 m2   a 21,20  m2   od 01.09.2017  do

30.06.2022, nájomné vo výške 3,32 €/m2/rok, využívané ako kancelária a na uskladnenie
krojov Folklórneho súboru Dolina  

b) telocvičňu od 01.09.2017 do 30.06.2022, v rozsahu 8 hodín týždenne,  nájomné vo výške
4,00 €/hod.,  využívanú  za účelom realizácie tréningov členov Folklórneho súboru Dolina. 

Dôvodová správa

Folklórny  súbor  Dolina  o.z.   požiadal  dňa  19.06.2017  o prenájom  priestorov
telocvične a miestnosti na uskladnenie krojov - krojárne v Základnej škole Karloveská 61
v Bratislave.   Detský  folklórny  súbor  DOLINA sa  aktívne  a dlhoročne  venuje  malým
a mladým  deťom  prevažne  z Karlovej  Vsi,  dlhodobo  spolupracuje  s Mestskou  časťou
Bratislava-Karlova Ves.  Folklórny súbor v tomto roku oslávil svoje 30. výročie existencie.
Vychoval mnoho tanečníkov, ktorí našli uplatnenie v profesionálnych folklórnych telesách –
Lúčnica,  SĽUK a ktorí sa naďalej venujú výchove mladých folkloristov. Svojou aktivitou
prispieva k zmysluplnému tráveniu voľného času detí a mládeže a zároveň šíri a uchováva
slovenskú  ľudovú  kultúru.  Riaditeľka  Základnej  školy  Karloveská  61  dňa  23.06.2017
s predmetným prenájmom vyjadrila súhlas. 

Rozsah  prenájmu  telocvične  na  školský  rok  2017/2018  je  v súlade  so  žiadosťou
a súhlasom p.  riaditeľsky nasledovný:  pondelok od 16:30 hod.  do  18:30 hod.,  utorok od
17:00 hod. do 19:00 hod., streda od 16:30 hod. do 18:30 hod., štvrtok od 16:30 hod. do 18:30
hod.  Rozsah  prenájmu  telocvične  na  nasledujúce  školské  roky  musí  byť  odsúhlasený
v dostatočnom časovom predstihu oboma zmluvnými stranami.
Návrh  cien  výšky  nájomného  za  telocvičňu  a miestnosti  vychádza  z doteraz  stanovenej
výšky nájomného v ZŠ Karloveská 61 a z výšky prenájmu pre FS Dolina v minulom období.

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 ako prípad hodný osobitného
zreteľa,  o  ktorom  miestne  zastupiteľstvo  rozhodne  trojpätinovou  väčšinou  prítomných
poslancov. Dôvodom schválenia nájmu v súlade s citovaným ustanovením zákona o majetku
obcí je skutočnosť, že prenájom nebytových priestorov je určený na výchovno-vzdelávacie
účely hlavne  pre deti  z Karlovej Vsi.
             Miestna rada MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť  folklórneho
súboru  Dolina  o  prenájom  nebytových  priestorov  v Základnej  škole  Karloveská  61
v Bratislave a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Prílohy:  Žiadosť FS Dolina, výpis z registra občianskych združení


