
 
 

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 - 
Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava 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 Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava, Kolískova 4,  
841 04 Bratislava, IČO: 31801382 predĺženie prenájmu nebytového priestoru - sklad nachádzajúci sa  
v suteréne objektu Karloveského centra kultúry na Molecovej ul. č. 2 v Bratislave o výmere 11,04 m2 
s výškou nájomného 1,00 €/m2/rok za účelom uskladnenia materiálu potrebného na organizovanie 
detských skautských táborov a podobných akcií na dobu od 01.03.2020 do 31.12.2023.  
 

 
 

Dôvodová správa 
 

 

 Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava podpísal s mestskou časťou Zmluvou o nájme 
nebytových priestorov č. 0240319012 zo dňa 29.02.2012. Čas trvania nájmu bol dohodnutý do 
28.02.2017. Následne bola uzatvorená zmluva o nájme nebytových priestorov č. 217/2017 s dobou 
trvania nájmu do 29.02.2020. Predmetom nájmu je sklad o  výmere 11,04 m2 nachádzajúci sa  
v  suteréne objektu Karloveského centra kultúry na Molecovej ul. 2  v  Bratislave. Predmetné 
priestory  sú prenajaté za účelom uskladnenia materiálu potrebného na organizovanie detských 
skautských táborov.  
 
 

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     Celkové ročné nájomné v € 
01.03.2012 -  28.02.2017 1,00/rok   1,00 
01.03.2017 -  29.02.2020 1,00 €/m2 /rok     11,04  
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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 

Jakub Ursiny 220/2017   29,00    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 
 
 

 Ročné nájomné je celkom 11,04 €, splatné je k 31.1. príslušného kalendárneho roka.  
V  celkovej výške nájomného nie sú zahrnuté poplatky za energie a služby spojené s užívaním 
predmetu nájmu. Nájomca uhrádza aj poplatky za elektrickú energiu. Nájomca uhrádza svoje 
záväzky riadne a včas.  Upratovanie predmetu nájmu, prípadne ďalšie služby si zabezpečuje nájomca 
na vlastné náklady.   

Slovenský skauting o.z. 70. zbor Bratislava má s mestskou časťou podpísanú  aj Zmluvu 
o nájme nebytových priestorov č. 583/2018. Jedná sa o nebytový priestor nachádzajúci sa tiež 
v Karloveskom centre kultúry na Molecovej ul. o výmere 64,28 m2 , ktoré využíva na realizáciu 
výchovného programu a voľnočasových aktivít v súlade so zameraním občianskeho združenia.   
 

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, ako aj v súlade so znením Zákona č. 369/1990 Zb.  
o  obecnom zriadení v aktuálnom znení je skutočnosť, že mestská časť zo zákona utvára a chráni 
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a   práce obyvateľov, k čomu prispieva aj činnosť 
skautingu, ako výchovného hnutia mládeže zameraného na celkový rozvoj osobnosti mladého 
človeka. Svojimi aktivitami skauting prispieva k  všestrannému rozvoju osobnosti, a to v oblasti 
intelektuálneho rozvoja, rozvoja charakteru, citového, duchovného, telesného a sociálneho rozvoja 
jednotlivcov. Výchova celistvej osobnosti je vkladom do budúcnosti, lebo vychováva aktívnych 
občanov spoločnosti. 
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Stanovisko vedúcej odd. kultúry k predĺženiu nájmu 
 

Koncepcia Karloveského centra kultúry (KCK) je od druhej polovice roka 2015 založená na 
vytváraní podmienok a podpore aktívneho komunitného života. Okrem organizovania 
multižánrových spoločenských podujatí, kladie vedenie KCK dôraz na aktívne zapájanie 
sa a prípravu rôznorodej dramaturgie a jej následnej prezentácie aj všetkých dlhodobých  
a  sezónnych prenajímateľov. 

Slovenský skauting má v KCK dlhodobú tradíciu. Od roku 2016 sa aktívne prezentujú 
na rôznych podujatiach organizovaných MČ Karlova Ves (Majáles, Komunitná ulička, Karloveské 
hody, HRaVá KaRLoVKa, Karlovešťania v Starom meste a pod., podieľajú sa na rôznych akciách  
so  zameraním na životné prostredie).  

K svojim rôznym aktivitám potrebujú aj skladové priestory na uskladnenie nielen sezónnych 
vecí. KCK nemá iné využitie týchto priestorov, ktoré sú z pohľadu produkcie KCK ťažko prístupné  
a  z rôznych dôvodov nepraktické.  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 - Slovenský skauting, 70. zbor 
Bratislava  a odporúča materiál predložiť s termínom do 31.12.2023 a predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva v jednej alternatíve. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
 
 
Stanoviská komisií k materiálu Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom 
centre kultúry, Molecova 2 - Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava. 
 

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 - Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava. 
Prít.: 2     Za : -             Proti : -                  Zdrž. : - 
 
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 23.01.2020: 
Finančná komisia odporúča schváliť žiadosť s výškou nájomného 1,-/rok. 
Prít. : 5                 Za : 2                      Proti : 0                   Zdržal sa : 3 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
Finančná komisia odporúča schváliť žiadosť s výškou nájomného 1,-/m²/rok. 
Prít. : 5                 Za : 3                      Proti : 1                   Zdržal sa : 1 
 
 
 


