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

Materiál na 36. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 25.09.2018

Žiadosť o.z. Slovenský skauting, 70. zbor o prenájom nebytových priestorov na Molecovej
ul. v Karloveskom centre kultúry

Predkladateľ: Spracovateľ:

Mgr. Michal Drotován Mgr. Eva Osrmanová
prednosta oddelenie majetkové a podnikateľských     

činností

Prerokované:

- v komisii RPHSR dňa 10.09.2018
- v komisii  F dňa 13.09.2018
- v komisii KM dňa 12.09.2018

miestna rada prerokovala materiál 
a     o d p o r ú č a 
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

      



NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

 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   prenájom  nebytových  priestorov  pre žiadateľa Slovenský
skauting, 70. zbor Bratislava, Segnáre 24, 841 03 Bratislava, IČO:  31801382 nájom nebytových
priestorov o výmere 64,28 m2  - 7 miestností nachádzajúcich sa v suteréne v objekte Karloveského
centra kultúry na Molecovej č.  2 v  Bratislave  s nájomným  vo  výške 1,00 €/m2/rok s dobou
prenájmu  od  01.12.2018  do  30.11.2021  za  účelom  výkonu  činnosti  v súlade  so  zameraním
občianskeho združenia   

Dôvodová správa

Predmetné  nebytové  priestory  sa  nachádzajú  v  suteréne  objektu  na  Molecovej  ul.
v Karloveskom centre kultúry.  Jedná sa o 7 miestností  (01-07) o celkovej výmere  64,28 m2  .
Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 214 0 31 40 03 zo dňa 03.12.2003 boli tieto priestory
prenajaté občianskemu združeniu GEMINI od 01.12.2003 na dobu pätnástich rokov. Nájomcovi
bolo  v súlade  so  znením  zmluvy  umožnené  investovať  finančné  prostriedky  na  vopred
odsúhlasenú  rekonštrukciu  prenajatých  priestorov,  pričom  tieto  prostriedky  boli  odpočítané
z nájomného.

O prenájom predmetných  nebytových  priestorov prejavilo  záujem občianske  združenie
Slovenský  skauting,  70.  zbor  Bratislava,  ktorý  spolu  s nájomcom  susediacich  prenajatých
nebytových  priestorov  -  Slovenský  skauting,  1.  zbor  Baden-Powella  Bratislava  (  prenajaté
miestnosti  č.  08-11)  by  chceli  užívajú  nebytové  priestory  na  účely  v súlade  so  zameraním
občianskych združení a tým napĺňať poslanie skautského programu.
Žiadateľ má v prenájme v suteréne objektu Karloveského centra kultúry sklad o výmere 11,04 m2 ,
za  účelom uskladnenia  materiálu  potrebného  na  organizovanie  detských  skautských  táborov
a podobných akcií do 29.02.2020. 
Prikladáme aj stanovisko vedúcej odd. kultúry k žiadosti o prenájom.

Prenájom nebytového priestoru možno schváliť v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom
miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, v súlade s čl.  6,
ods.  11  Zásad  hospodárenia  a nakladania  s majetkom  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves
a s majetkom zvereným jej  do správy hlavným  mestom SR Bratislavou.   Dôvodom schválenia
nájmu  v  súlade  s  citovaným  ustanovením  zákona  o  majetku  obcí  je  skutočnosť,  že  žiadateľ
vykonáva činnosť na území Karlovej Vsi za účelom rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych
hodnôt, pracuje s mládežou v rôznych oblastiach ich života,  spolupracuje s mestskou časťou na
kultúrno-spoločenských, športových a podobných podujatiach organizovaných mestskou časťou.  



Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť o.z. Slovenský
skauting,  70.  zbor  o prenájom nebytových  priestorov na  Molecovej  ul.  v Karloveskom centre
kultúry

Stanoviská komisií k materiálu  Žiadosť o.z. Slovenský skauting, 70. zbor o prenájom nebytových
priestorov na Molecovej ul. v Karloveskom centre kultúry

Stanovisko komisie regionálnej politiky,  hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 10.09.2018

Komisia  RPHSR  odporúča  posunúť  materiál  na  rokovanie  MiZ  a preferuje  trvanie  zmluvy
o nájme na dobu neurčitú

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie pre kultúru a médiá (KM) zo dňa 12.09.2018:

Komisia KM odporúča MiZ materiál schváliť a zároveň odporúča MiZ zvážiť možnosti lepšieho
zapojenia prenajímateľa do správy prenajímaných priestorov.
Prítomní: 4        Za: 4       Proti: 0      Zdržal sa: 0

Materiál obsahuje:
Žiadosť
Zmluva o nájme č. 024 0 31 90 12
Zmluva o nájme č.  217/2017
Situačný plán nebytových priestorov
Stanovisko vedúcej odd. kultúry 


