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

 
 
 
 

Materiál na 31. zasadanie  
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 07.11.2017 

 
 
 
 
 

Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX  o dlhodobý prenájom nebytových 
priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave 

 
 

 
Predkladateľ:                Spracovateľ : 
Mgr. Michal Drotován             Mgr. Eva Osrmanová 
prednosta               oddelenie majetkové a podnikateľských činností 
 
 
Prerokované: 
 
- MiR  24.10.2017 
    

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  
Prílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 žiadateľovi Klub textilných 
výtvarníkov ARTTEX, Tomášikova 28, 826 18 Bratislava o výmere 58,20 m2 nachádzajúceho sa v 
objekte Základnej školy  Karloveská 61 v Bratislave, účel nájmu - ateliér textilnej výtvarnej tvorby 
pre členov klubu a na vedenie krúžkov pre žiakov školy s nájomným vo výške 9,90 €/m2 /rok  na 
dobu od 01.07.2018 do 31.12.2020. 

 

Dôvodová správa  

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves obdržal dňa 20.09.2017 žiadosť Klubu 
textilných výtvarníkov ARTTEX  (ďalej KTV ARTTEX) o. z., Tomášikova 28, 826 18 Bratislava, 
IČO: 31787436 o dlhodobý prenájom nebytových priestorov v objekte budovy Základnej školy 
Karloveská 61 v Bratislave. jedná sa o učebňu a kabinet o celkovej výmere 58,20 m2 (34,20 m2   a  
24,00 m2 )  nachádzajúce sa v  priestoroch ZŠ Karloveská 61 v  Bratislave.   

Klub textilných výtvarníkov Arttex je združenie profesionálnych výtvarníkov pracujúcich         
s textilnou technikou Arttex. Vznikol v roku 1997 ako nezisková organizácia, ktorá udržuje a 
rozširuje na poli výtvarného umenia unikátnu textilnú techniku tvorby výtvarných diel pod 
ochrannou známkou Arttex (zaregistrovaná v roku 1995).  Zámerom Klubu textilných výtvarníkov 
Arttex je udržanie a šírenie tejto unikátnej textilnej techniky pre nasledujúce generácie a 
pokračovanie v nej prostredníctvom kurzov, sympózií, výstav. Prostredníctvom týchto podujatí by 
KTV Arttex chcel dať podnety k novým možnostiam využitia tejto techniky.  

KTV ARTTEX využíva predmetné priestory od roku 2004 v  súlade so zmluvou o nájme 
nebytových priestorov č. 0990364004 v znení platných dodatkov , v  čase pondelok až piatok od 
09.00 hod. do 17.00 hod.  Priestory využíva o. z. ako ateliér textilnej výtvarnej tvorby pre členov 
klubu,  na vedenie krúžkov pre žiakov školy, na príležitostné workshopy pre deti, študentov 
a dospelých.  
Pani riaditeľka ZŠ Karloveská 61 súhlasí s dlhodobým prenájmom predmetných priestorov pre 
žiadateľa. Súčasťou materiálu sú aj uzatvorené Zmluvy o nájme nebytových priestorov v znení 
platných dodatkov. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Prehľad výšky platieb za nájom  a  výšky zálohových platieb za energie a  služby od začiatku 
nájmu:  
 
Obdobie  Nájomné v €/m2/rok  Ročné nájomné v € Platby za energie a  

služby/mesiac v € 
01.09.2004 – 31.08.2005 3,32     193,19 54,84 
01.09.2005 – 31.08.2006 3,32    193,19 53,19 
01.09.2006 – 31.08.2007 4,98    289,78 50,27 
01.09.2007 – 31.08.2008 4,98    289,78 53,56 
01.09.2008 – 31.08.2009 4,98    289,78 57,18 
01.09.2009 – 31.08.2010 6,00    349,20 79,39 
22.11.2010 – 31.08.2011 6,00    270,51 75,79 
01.09.2011 – 31.08.2012 9,90    576,18 74,77 
01.09.2012 – 31.08.2013 9,90    576,18 73,46 
01.09.2013 – 30.06.2015 9,90 1  056,20 67,81 
01.07.2015 – 30.06.2016 9,90     576,18 63,06 
 
Prijatím Zásah hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves     
a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou  dňom 01.01.2016 je 
prenájom priestorov nepresahujúci trvanie školského roka v kompetencii školy.  
 
Prehľad výšky platieb za nájom  a  výšky paušálnych platieb za energie a služby: 
Obdobie Nájomné v €/ m2/rok   Ročné nájomné v € Paušálna suma za služby 

spojené s nájmom  za 
celý predmet nájmu 
a celú dobu nájmu 

01.07.2016 – 30.06.2017 9,90 576,18 756,72 
01.07.2017 – 30.06.2018 9,90 576,18 756,72 
 
 

Klub textilných výtvarníkov má v súčasnosti platnú zmluvu, ktorej doba užívania je 
dohodnutá na dobu do  30.06.2018. Žiadosť o dlhodobý prenájom  predmetných priestorov je 
podaný v takom časovom predstihu z týchto dôvodov:  žiadateľ vykonáva  špecifickú činnosť, 
pričom príprava jednotlivých umeleckých  projektov je dlhodobá. Pripravujú sa dva a viac rokov 
dopredu. K tvorbe potrebuje žiadateľ  priestory ateliéru, ktoré sa intenzívne využívajú na návrhy 
umeleckých tapisérií, objektov. Pred jednotlivými výstavami, ktoré sú záväzne dohodnuté dva 
roky dopredu potrebuje  mať žiadateľ k dispozícii priestory na prípravné práce, workshopy, 
sympóziá a finálnu úpravu diel. 
Preto potrebuje mať žiadateľ zmluvne ošetrené priestory, ktoré využíva na tvorbu diel unikátnou 
slovenskou technológiou v časovom predstihu. 
 

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 je 
skutočnosť, že nájomca zabezpečuje bezplatne kurzy výtvarnej výchovy, besedy a  výstavy pre 
deti navštevujúce ZŠ Karloveská 61, podporuje vytvárať vzťah detí k  umeniu, a  tým formuje ich 
osobnosť, ale aj šíri a udržuje  unikátnu textilnú techniku pre nasledujúce generácie. 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť Klubu textilných 
výtvarníkov ARTTEX  o dlhodobý prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 
61 v Bratislave a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.  
 
Stanoviská komisií k materiálu Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o dlhodobý 
prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave. 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 19.10.2017: 
Finančná komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
Prít. : 8                   Za : 8                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0 

 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 16.10.2017: 
Komisia RPHSR po prerokovaní navrhuje vyhovieť predmetnej žiadosti. 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0   

 

Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 17.10.2017: 

Komisia ŠMŠ odporúča MiZ schváliť predloženú žiadosť o nájom nebytových priestorov na ZŠ 
Karloveská 61 Klubu textilných výtvarníkov Arttex. 
Prít.: 6  Za : 6                Proti : 0                Zdrž. : 0 

 
  
 
 
 


