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NÁVRH UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

 

A. schvaľuje 

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona SNR  č.  138/1991 Zb. 

o  majetku obcí v aktuálnom znení nájom nebytového priestoru – malá telocvičňa  nachádzajúca sa 

v ZŠ A. Dubčeka  žiadateľovi BENI klub, o.z., Balkánska 95, 851 10 Bratislava, IČO: 42180309 za 

účelom vedenia športových kurzov pre deti predškolského veku, žiakov I. a II. stupňa s nájomným 

7,90/hod.  s dĺžkou trvania nájomného vzťahu od 28.09.2020 do 31.05.2021 nasledovne: 

 

pondelok  od 15.00 hod. do 17.00 hod. 

utorok  od 15.00 hod. do 18.30 hod. 

streda  od 15:00 hod. do 17.00 hod. 

štvrtok  od 15.00 hod. do 18.30 hod. 

 

 

      B. splnomocňuje 

starostku v predmetnej veci konať 

 

Dôvodová správa 

 

 Mestská časť Bratislava-Karlova Ves je vlastníkom nehnuteľnosti - objektu ZŠ A. Dubčeka, 

Majerníkova 62  v Bratislave so súpisným číslom 3101 na pozemku s parcelným číslom 1669/609, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 4708 pre Mestskú časť Bratislava-Karlova Ves. Predmetom nájmu je 

malá telocvičňa o výmere 147 m2 . Žiadateľ o prenájom je občianske združenie BENI klub, Balkánska 

95, 851 10 Bratislava, IČO: 42180309. Účelom prenájmu malej telocvične je vedenie športových 

kurzov pre deti predškolského veku, pre žiakov I. stupňa ZŠ Majerníkova a pre žiačky II. stupňa ZŠ 

Majerníkova. Riaditeľ ZŠ A. Dubčeka PaedDr. Pavol Bernáth súhlasí s prenájmom malej telocvične 

tak ako je uvedené. V cene nájmu nie je zahrnutá cena za energie. Výška ceny za energie vychádza 

z technického prepočtu spotreby energií, ktorý vypracováva odd. správy budov miestneho úradu. 

Uzatvorenie zmluvy o nájme z dôvodu hodného osobitného zreteľa možno schváliť v súlade  

s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení o ktorom miestne 

zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť 

zdôvodnený. Dôvodom schválenia uzatvorenie zmluvy o nájme z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v súlade s  citovaným ustanovením zákona o majetku obcí, 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, utvára podmienky na 

telesnú kultúru a šport. K tejto skutočnosti prispieva aj zabezpečenie voľného času detí a žiakov 

formou športových aktivít. Žiadosť predkladáme v súlade so znením zákona č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí, kde prenájom, ktorého trvanie s tým istým nájomcom prekročí desať dní 

v kalendárnom mesiaci  je potrebné schváliť miestnym zastupiteľstvom.  
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Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 08.09.2020: 

Komisia ŠKŠ odporúča MiZ schváliť „Žiadosť o. z. BENI klub o prenájom malej telocvične 
v Základnej škole A. Dubčeka  na školský rok 2020/2021“ v predloženom znení. 
Prít.: 4    Za : 4                 Proti : 0                    Zdrž. :  0 
 
 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 10.09.2020: 

Finančná komisia prerokovala „Žiadosť o.z. BENI klub o prenájom telocvične ..... “ a  odporúča 
žiadosť schváliť. 
Prít. : 5                 Za : 5                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 

 

 

 


