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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA–KARLOVA VES 
(8. volebné obdobie) 

 
 
 
 
 

Materiál na 10. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 11.02.2020 

 
 
 
 

  Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 
– Jakub Ursiny z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
 
 
 
Predkladateľ Spracovateľ: 
Mgr. Katarína Procházková, PhD. Mgr. Eva Osrmanová 
prednostka miestneho úradu  oddelenie majetkové a podnikateľských      
  činností 
 
 
Prerokované: 
 
- v miestnej rade  28.01.2020   miestna rada prerokovala materiál  
       a     o d p o r ú č a  
       predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
 
 
- v komisii ŠKŠ 21.01.2020 
- v komisii F  23.01.2020 
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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, Bratislava predĺženie prenájmu 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  s výškou prenájmu 1,00 €/m2 /rok na účely nacvičovania 
hudobného programu a ako hudobná skúšobňa hudobného telesa Teatro Fatal s  dobou prenájmu od 
01.03.2020 do 28.02.2025.    
 
 

Dôvodová správa 
 

 
 Mestská časť Bratislava-Karlova Ves obdržala dňa 10.01.2020 žiadosť Jakuba Ursínyho  
o predĺženie nájmu nebytového priestoru.  Ide o nebytový priestor č. 19 a nachádza sa v suteréne 
objektu Karloveského centra kultúry na Molecovej ul. č. 2 v Bratislave. Nebytový priestor je 
prenajatý za účelom nacvičovania hudobného programu a ako skúšobňa hudobného telesa Teatro 
Fatal, ktorej členom je aj žiadateľ. 
Nebytový priestor má celkovú výmeru 29,00 m2 , má znížený strop a je bez denného svetla. Nájomné 
je stanovené v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 282/2017  vo výške 1,00 €/ m2/rok. 
Ročné nájomné za nebytový priestor je celkom 29,00 € a je splatné ročne do 31.01. príslušného 
kalendárneho roka. V celkovej výške nájomného nie sú zahrnuté poplatky za energie a služby spojené 
s užívaním predmetu nájmu. Nájomca uhrádza na účet mestskej časti aj poplatok za elektrickú energiu 
v súlade s technickým prepočtom spotreby energií vo výške 40,50 € ročne so splatnosťou k 31.01. 
príslušného kalendárneho roka. 
Nájomca uhrádza nájomné aj poplatky riadne a včas. Úhrada nájomného a poplatkov za kalendárny 
rok 2020 bola žiadateľom vykonaná dňa 07.01.2020. Súčasťou materiálu je aj fotodokumentácia 
stavu nebytových priestorov pred prenajatím priestorov súčasnému nájomcovi  a zároveň aj 
fotodokumentáciu aktuálneho stavu nebytových priestorov. 
 
 

V súlade so znením prijatého uznesenia č. 10/2019/D zo dňa 19.02.2019 sa v priloženej 
tabuľke nachádza prehľad výšky prenájmu od začiatku trvania doby prenájmu. 

 
Prehľad výšky nájmu: 
Obdobie Nájom v €/m2 /rok     Celkové ročné nájomné v € 
01.03.2017 -  29.02.2020 1,00 29,00  
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V súlade so znením prijatého Uznesenia č. 81/2019/2 zo dňa 24.09.2019 Vám predkladáme 

nasledovné:  
Predmetné nebytové priestory sa nachádzajú v objekte na Molecovej ul., kde  má mestská časť 
uzatvorené aj ďalšie zmluvy o nájme nebytových priestorov. V tabuľke predkladáme prehľad cien 
dlhodobých nájmov v tomto objekte: 
 
Nájomca Zmluva 

o nájme č. 
Výmera 
v m2 

Cena nájmu 

Slovenský skauting, 70. zbor  217/2017   11,04    1,00 €/m2/rok  
Slovenský skauting, 70. zbor  583/2018   64,28   1,00 €/m2/rok 
Slovenský skauting, 1. zbor 219/2017 105,00   1,00 €/m2/rok 
Jakub Vizner 176/2019   36,50 12,00 €/m2/rok 

 
 

Predĺženie  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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 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 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 musia rešpektovať harmonogram 
podujatí, ktoré sa uskutočňujú vo  veľkej sále, pretože by sa mohli navzájom rušiť.   
 
 
 
Stanovisko vedúcej odd. kultúry k predĺženiu nájmu 
 
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 
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kritériami vytvára tvorivé podmienky pre zdravý rozvoj kultúrneho a spoločenského života 
v Karlovej Vsi. 

Jakub Ursiny aktívne komunikuje a participuje pri tvorbe dramaturgického plánu Hudobného klubu 
Kamel (HKK) a vyhľadávania nových alternatívnych typov podujatí. V HKK uviedol muzikál Peter 
a Lucia s Dorotou Nvotovou a skupinou Talent Transport. Bol súčasťou hudobného programu 
oudoorového podujatia Burza starých vecí. Momentálne pripravuje ďalší hudobný projekt spolu s 
Mariánom Slávkom, ktorý uvedú predbežne v apríli v HKK. Skúšobné priestory si v 
predchádzajúcom období opravili a zrevitalizovali na vlastné náklady. Žiadosti o prenájom 
odporúčam vyhovieť. 

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o predĺženie nájmu 
nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 - Jakub Ursiny  a odporúča materiál 
predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 21.01.2020: 
Prítomní členovia ŠKS sa oboznámili  so žiadosťou o predĺženie nájmu nebytového priestoru   
v  Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 - Jakub Ursiny. 
Prít.: 2   Za : -                 Proti : -           Zdrž. : - 
 
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 23.01.2020: 
Finančná komisia odporúča schváliť žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru. 
Prít. : 5                 Za : 5                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 
 
 
  
 
   


