Dodatok č. 1

k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti BratislavaKarlova Ves a s majetkom zvereným 3e3 do správy hlavným mestom SR
Bratislavou

§1
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou (d'alej len ,,zásady")
prijaté uznesením č.141/2015 na rokovaní miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves dňa 15.l2.2015 sa dopÍňajú takto:
Čl.6a
Zvýhodnené nájomné

l . Výška nájomného stanovená v zmysle § 9a ods. 9 Zákona o majetku obcí sa neuplatní, ak
sa nebytové priestory mestskej časti Bratislava - Karlova Ves (d'alej len ,,mestská čast"')
prenaj ímajú pre subjekty, ktorých činnost' je charakterizovaná ako všeobecne prospešná služba
aje vykoiiávaná na území mestskej časti, najmá poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
poskytovarúe sociálnej pomoci a humanitárna starostlivost', tvorba, rozvoj, ochrana, obnova
a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnót, ochrana rudských práv a základných slobM,
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby
a informačné služby, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvaterstva,
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,' alebo čmnost' s verejnoprospešným
účelom najmá rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodru5t, realizácia a ochrana
rudských práv alebo iných humanitných cierov, ochrana a tvorba životného prostredia,
zachovanie prírodných hodr«5t, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy,
vzdelania, telovýchovy a plnenie iní.lividuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo
skupitxu osób, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebufi:t naliehaá pomoc pri postihnutí
živelnou pohromou.

2. Prenájom majetku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves pre subjekty uvedené
v ods. 1 tohto článku sa bude považovat' za prípad hodný osobitného zretel'a a nájomné sa
stanoví vo výške 1€/rok, vktorom nie je zahrnutá cena za služby spojené snájmom
a prevádzkou priestorov.

3. Základným predpokladom pre poskytnutie zvýhodneného nájmu v zmysle ods. 1 tohto
článku je najmá:
pósobenie na území mestskej časti,
dohoda o spolupráci na kultúrno-spoločenských, športových a podobných podujatiach
organizovaných mestskou čast'ou bezodplatne v rozsahu podl'a dohody (v prípade
prekročenia dohodnutého rozsahu v zmluve o spolupráci bud'jedna alebo druhá strana
hradí náklady platné podra komerčného prenájmu). Zvýhodnená hodinová sadzba
prenájmu priestorov KCK vychádza z písomnej spolupráce s jednotlivými subjektmi,
ktoré prisrúbili bezodplatnú účast' na kultúrno-spoločenských podujatiach

organizovaných mestskou čast'ou v rozsahu bližšie uvedenom v zmluvách. Zvýhodnený
prenáýom zavazuýe dotknuté subýekty bez nároku na honorár a v špecifikovanom rozsahu
partícipovat' na kultúrno-spoločenských podujatiach typu Majáles, Karloveské hody,
ples, stretnutia jubilantov, detské divadlo, kultúrne leto, iné,

vzájomné bártrové reklamné plnenie/PR (uvedenie identifikačných údajov na
propagačných materiáloch - logo/vizuálne/slovom, web a pod.),
poskytovanie sociálnej, edukatívnej alebo sportovej aktivity, ktorú mestská čast'
podporuje, ale nedokáže zabezpečit' vo vlastnej réžii, napríklad materské centrá,
združovanie seniorov;

4. Mestská čast' poskytuje dlhodobý prenájom nebytových priestorov forrnou
zvýhodneného nájomného subjektom uvedeným v ods. I. Jednotlivé prenájmy v súlade
s platnými právnymi predpismi sa prerokúvajú v miestnom zastupiterstve a sú schválené ako
prípady hodné osobitného zretera. Trhová výška nájomného v prípade dlhodobého nájmu
vychádza z nájomného, za aké prenajímajú obdobné nehnuternosti v konkrétnej lokalite iné

subjekty, napríklad realitné kancelárie., alebo zo znaleckého posudku. Ak miestne

zastupitel'stvo schváli subjektu, ktorý spÍňa podmienky pre zaradenie do okruhu žiadatel'ov

ozvýhodnený prenájom forrnou osobitného zretel'a zvýhodnené nájomné, rozdiel oproti
trhovej cene bude považovaný za formu dotácie na nájomnom takémuto subjektu.
5. Mestská čast' najmenej raz ročne, spravidla do 31 . januára nasledujúceho roka uvedie na
svojej webovej stránke prehl'ad zvýhodnených dlhodobých prenájmov za predchádzajúci rok
spolu s vyčíslením sumy, ktorá bola konkrétnemu subjektu poskytnutá ako forma dotácie na
nájomnom.
6. Mestská čast' poskytuje krátkodobý nájom nebytových priestorov formou zvýhodneného

nájomného subjektom uvedeným v ods. 1. Výšku nájomného', ktoré vychádza zo skutočných
nákladov pre prevádzkovanie v ňom uvedených priestorov upravuje cenník prenájmov (príloha
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
a s majetkom zvereným jej do správy Hlavnýrn mestom SR Bratislavou, ktorá sa aktualizuje
ročne príkazom starostky podl'a skutočných nákladov v prenajímaných objektoch).

7. Starostka mestskej časti móže poskytnút' zl'avu2 z ceny stanovenej v cenníku do výšky
50% subjektom pósobiacim na území mestskej časti, ktorí písomne požiadajú o zl'avu z
prenájmu prostredníctvom elektronického formulára uvedeného na webovom sídle mestskej

časti?' a zároveň spÍňajú podmienky pre poskytnutie zvýhodneného prenájmu.
§2
1. Tento Dodatok č. 1 bol schválený uznesením mestského zastupitel'stva č. 372/2017 dňa
19. 12.2017 a nadobúda účinnost' dňom Ol .01 .2018.

l.Uvedená hodinová sadzba je vrátane energií, obslužného a technického personálu (zvukár, osvetlaovač,
produkčný), techniky a prípravy priestoru podlaa požiadaviek uvedených v žiadosti (v prílohe tohto materiálu).
Krátkodobý prenájom je pouzívaný najm.á v priestoroch KCK na stretnutia vlastníkov bytov, plesy, domové schódze,
konferencie,...)
2.Táto výška zlaavy je kalkulovaná s tým, aby boli platbou pokryté náklady na elementárne náklady na energie a
réŽiu.

3 http://www.karlovaves.sk/formular-kck/

2. Právne úkony schválené mestským zastupitel'stvom pred nadobudnutím účinnosti tohto
Dodatku č. l sa riadia podl'a doteraz platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy Hlavným
mestom SR Bratislayou.

Dana Čahojov:
Starostka Mests'kej časti

