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prednostka miestneho úradu  oddelenie majetkové a podnikateľských      
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Prerokované: 
 
- v miestnej rade  10.09.2019   miestna rada prerokovala materiál  
       a     o d p o r ú č a  
       predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
- v komisii LP  dňa 02.09.2019 
- v komisii  F   dňa 05.09.2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES 
 
  

schvaľuje   
 
 
 

A/ zmenu účelu nájmu nebytového priestoru prenajatého Jakubovi Viznerovi – Zmluva o nájme 
nebytových priestorov č. 176/2019 v objekte Karloveského centra kultúry – nebytový priestor 
s celkovou podlahovou plochou 36,50 m2  z pôvodného účelu nájmu uskladnenie techniky 
a skúšobňa hudobnej skupiny na nový účel nájmu – skúšobňa hudobnej skupiny 

 
B/ zníženie nájomného z pôvodných 12 €/ m2 /rok na 6 €/ m2 /rok a  zálohových platieb za energie  

za prenájom nebytového priestoru z pôvodných 22,40 €/mesiac na  11,20 €/mesiac    
nachádzajúceho sa v objekte Karloveského centra kultúry na Molecovej ul. č. 2 v Bratislave pre 
nájomcu Jakuba Viznera  

 
C/  odpustenie nájomného a zálohových platieb za energie za prenájom nebytového priestoru      

    nachádzajúceho sa v objekte Karloveského centra kultúry na Molecovej ul. č. 2 v Bratislave pre     
    nájomcu Jakuba Viznera za obdobie máj 2019 až september 2019 v celkovej výške 294,50  €      
    z dôvodu zatekania v prenajatom nebytovom priestore a nemožnosti jeho využívania    
   dohodnutým spôsobom  
 
  
 
 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
  

Dňa  11.06.2019 požiadal nájomca nebytových priestorov Jakub Vizner o odpustenie 
nájomného z dôvodu nemožnosti riadneho využívania prenajatých priestorov.  Predmetom nájmu 
je nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte Karloveského centra kultúry (ďalej KCK) na 
Molecovej ul. č. 2 s podlahovou plochou 36,50 m2 . Priestory sú prenajaté za účelom uskladnenia 
techniky a ako skúšobňa hudobnej skupiny. Žiadateľ užíva prenajaté priestory v súlade so znením 
Zmluvy o nájme č. 176/2019 zo dňa 27.05.2019. Doba nájmu je dohodnutá na dobu neurčitú. 
Ročné nájomné je vo výške 438,00 €. Nájomca uhrádza mesačne nájomné vo výške 36,50 € 
a v súlade s technickým prepočtom spotreby energií zálohové platby za energie vo výške 22,40 € 
za mesiac. Nájomca uhrádza platby riadne a včas. K 01.08.2019 neeviduje mestská časť dlh na 
nájomnom ani na platbách za energie. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Koncom mája 2019 nájomca oznámil zatečenie predmetného nebytového priestoru po 

prívalových dažďoch a túto situáciu zdokumentoval aj fotografiami (príloha). 
Vzhľadom na uvedené bolo oslovené odd. správy budov miestneho úradu so žiadosťou       

o technické posúdenie vzniknutého stavu  a odd. kultúry o stanovisko, keďže nájomca 
spolupracuje s vedením KCK a prenajímaný priestor sa nachádza v objekte KCK.  

Predkladáme stanovisko vedúcej odd. správy budov:  
„Na základe predloženej žiadosti a fotodokumentácie je zrejmé, že vlhnutie priestorov je 

zapríčinené presakovaním vlhkosti z okolitého terénu (priestor je v úrovni pod terénom). Budova 
KCK by potrebovala rekonštrukciu obvodového muriva (vysušenie a odizolovanie), ktoré sa však   
v blízkej dobe neplánujú. Podľa môjho názoru nie je možné priestor využívať ako prenájom,           
z dôvodu vysokej vlhkosti, možnosti vzniku plesní a hygienickej závadnosti priestoru“  

a stanovisko vedúcej odd. kultúry:  
 „Intenzívne dažde, ktoré boli v máji tohto roku spôsobili extrémne zatečenie a vlhkosť v 
pivničných priestorov v KCK v miestnosti č. 18. Dažde, ktoré nasledovali počas leta boli 
miernejšie, ale miestnosť postihnutá silným zatečením a vytopením je už v súčasnosti na účel 
prenajatia nepoužiteľná a nedá sa využívať. Nájomca napriek počiatočnej snahe a osobnej 
iniciatíve havarijný stav zmeniť v rámci svojich možností, nemôže z bezpečnostných dôvodov 
miestnosť č. 18 ďalej využívať. Nájomca tam od spomínanej udalosti nemá uskladnené žiadne 
hudobné nástroje ani osobné veci.  
Odporúčam žiadosti vyhovieť a nefakturovať nájomné za prenájom až do odstránenia samotného 
poškodenia budovy a vyriešenia havarijnej situácie a v neposlednej rade celkovej bezpečnosti 
pracovníkov a návštevníkov KCK. Zatekanie pivničných priestorov v KCK je dlhodobý problém, 
ktorý sa však z roka na rok zhoršuje. Nielen v súvislosti s predmetnou vecou prosím o zvýšenú 
pozornosť“. 

Vzhľadom na skutočnosť, že objekt Karloveského centra kultúry  vyžaduje investície a  
zatiaľ z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov nie je zaradený do plánu opráv,  s ktorým 
sa počíta v najbližšom čase,  navrhujeme znížiť schválené nájomné Zmluvou o nájme nebytového 
priestoru č. 176/2019 z  12 €/ m2 /rok na   6 €/ m2 /rok a  zálohových platieb za energie za 
prenájom nebytového priestoru z pôvodných 22,40 €/mesiac na  11,20 €/mesiac. Vzhľadom na 
skutočnosť, že nebytový priestor je možné využiť iba ako skúšobňu hudobnej skupiny, navrhujeme 
zmeniť schválený účel využitia predmetného nebytového priestoru (Zmluva o nájme č. 176/2019)  
z pôvodného účelu nájmu uskladnenie techniky a skúšobňa hudobnej skupiny na nový účel nájmu 
– skúšobňa hudobnej skupiny.    

V prípade, že sa situácia so zatekaním nebytového priestoru bude opakovať a predmet 
nájmu nebude možné opätovne využívať na upravený účel nájmu – skúšobňa hudobnej skupiny 
navrhujeme požiadať o vypracovanie posudku o technickom stave nebytových priestorov a podľa 
stanoviska v posudku ďalej zvážiť pokračovanie nájmu. 

 
 Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na zmenu účelu 
nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
 
 



 
Stanoviská komisií k materiálu Návrh na zmenu účelu nájmu nebytových priestorov 
v Karloveskom centre kultúry. 
 
 
Stanovisko komisie legislatívno-právnej (LP) zo dňa 02.09.2019: 
Komisia legislatívno-právna odporúča predložiť materiál do miestneho zastupiteľstva. 
Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 05.09.2019: 
Finančná komisia odporúča predložiť materiál Návrh na zmenu účelu nájmu nebytových 
priestorov v Karloveskom centre kultúry na rokovanie miestneho zastupiteľstva  
Prít. : 5                 Za : 5                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 

 


