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Návrh 

na prenájom miestnosti v KS Žarnovická, pre PATCHWORKÁRSKY CECH, Ví ťazná 
17, 831 06 Bratislava, IČO: 30869234, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 
9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov    
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1. Návrh uznesenia  

 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 

 
schvaľuje 

 
 
 
prenájom miestnosti číslo 16, s rozlohou 11,44 m2, v KS Žarnovická, Bratislava – Rača, 
PATCHWORKÁRSKEMU CECHU, Víťazná 17, 831 06 Bratislava, IČO: 30869234, za cenu 
1€/ročne za celý predmet nájmu, s podmienkou platenia energií, na dobu neurčitú, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu podpory a rozvoja činnosti 
PATCHWORKÁRSKEMU CECHU v MČ Bratislava – Rača, ktorý v rámci svojej aktivity 
zapája do svojej činnosti aj mladšie generácie, u ktorých sa týmto vytvára kladný vzťah 
ku kreatívnej tvorbe.   
 
 
 
 
 
 

2. Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava - Rača 
 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 
 

o d p o r ú č a  
 
 

 
MZ MČ  Bratislava - Rača schváliť 
 
 
prenájom miestnosti číslo 16, s rozlohou 11,44 m2, v KS Žarnovická, Bratislava – Rača, 
PATCHWORKÁRSKEMU CECHU, Víťazná 17, 831 06 Bratislava, IČO: 30869234, za cenu 
1€/ročne za celý predmet nájmu, s podmienkou platenia energií, na dobu neurčitú, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu podpory a rozvoja činnosti 
PATCHWORKÁRSKEMU CECHU v MČ Bratislava – Rača, ktorý v rámci svojej aktivity 
zapája do svojej činnosti aj mladšie generácie, u ktorých sa týmto vytvára kladný vzťah 
ku kreatívnej tvorbe.   
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3. Dôvodová správa 
 

PATCHWORKÁRSKY CECH, v zastúpení Máriou Veleg, štatutárkou občianskeho 
združenia, sa na Miestny úrad Bratislava – Rača obrátil s písomnou žiadosťou, doručenou dňa 
14. 1. 2016, o poskytnutie (prenajatie) miestnosti v KS Žarnovická, za účelom umiestnenia 
šijacieho a quiltovacieho stroja. Nakoľko tieto šijacie stroje sú pomerne drahé, miestnosť 
musí byť chránená a uzamknutá,  prístup do nej budú mať iba členky cechu. 

 
Mali by záujem o miestnosť číslo 16, s rozlohou 11,44 m2, ktorú osobne aj videli 

a zároveň boli informovaní o skutočnosti, že služby, spojené s užívaním nebytového priestoru 
– zálohové platby (elektrická energia, vodné, stočné, vykurovanie, odvoz a likvidácia 
odpadu), budú znášať na svoje náklady. Podľa vyjadrenia p. Veleg, miestnosť bude využívaná 
2-3x mesačne, počas víkendu (sobota), o tomto bola informovaná aj správkyňa KS 
Žarnovická, ktorej bude štatutárka predkladať časový harmonogram členiek cechu vždy 
minimálne 6 mesiacov dopredu.    
 
Návrh na zálohové platby: 
20€/1m2/rok – 228,80€/rok (mesačná platba:19,07€) 
 
 PATCHWORKÁRSKY CECH, ako občianske združenie, má príjem iba z členských 
príspevkov a z 2% z daní, nie z ekonomickej činnosti, preto požadujú, aby im bola miestnosť 
prenajatá zdarma. 

 
Občianske združenie sa už vyše 7 rokov venuje osvetovej, charitatívnej, vzdelávacej 

a výstavnej činnosti, vyše 4 rokov má svoje pôsobisko priamo v Rači. Počas tohto pôsobenia 
zorganizovali niekoľko výstav počas Račianskeho vinobrania v NKD, ktoré boli spojené 
s tvorivými dielňami pre širokú verejnosť. Keďže sa už stali súčasťou račianskej ruko-dielnej 
spoločnosti, aj naďalej by chceli svoje aktivity rozvíjať v tejto lokalite. 

 
Majú za sebou niekoľko dlhoročných projektov, ako napr. „Hrejivé hniezdo“ (deky 

pre deti do hniezd záchrany a pre deti z anonymných pôrodov) a projekt „Aj ja mám svoj 
vankúšik“ (adresné vankúše pre deti z detských domovov v rôznych regiónoch Slovenska). 
Pre Denný Stacionár na Plickovej ulici, ušili závesné logo, ktoré skrášľuje vstup, nielen 
klientom stacionáru. V tomto roku majú naplánovaných niekoľko výukových výstupov, ktoré 
zahŕňajú workshopy, napr. Šitie babičkinej záhrady, ktorá bude venovaná jednej 
z račianskych škôlok, prišívanie gombíkov na hroznový strapec a kreatívne dielne pre deti 
a dospelých z Rače počas hodov a vinobrania a tiež kurzy pre dievčatá z vybraného 
sociálneho zariadenia.   

 
V blízkej budúcnosti bude možné prácu členiek PATCHWORKÁRSKEMU CECHU 

vidieť už v apríli 2016 na Kreatívnom dni v rámci račianskych hodov a tiež plánujú výstavu 
počas račianskeho vinobrania v KS Žarnovická na jeseň 2016. 
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Evidencia ob čianskych združení  
Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekci a verejnej správy 

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 
 

   

Výpis z registra 

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony. 
 
Názov združenia  "PATCHWORKÁRSKY CECH"  
Sídlo  Víťazná 17, 83106 Bratislava - Rača, Slovenská republika  
IČO 30869234  
Dátum vzniku  20.10.2006  
Dátum vstupu do likvidácie  
Dátum zániku  
 
Oblasti činnosti   

• záľuby 

 
 



4. Stanovisko stálych komisií  
 
Materiál: 
Návrh na prenájom miestnosti v KS Žarnovická, pre PATCHWORKÁRSKY CECH, Ví ťazná 17, 831 06 Bratislava, IČO: 30869234, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
   

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia životného prostredia, 
výstavby, územného plánu a dopravy   

 
 

Komisia finančná a majetková  
  

Komisia finančná a majetková odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu Bratislava – Rača prenajať miestnosť číslo 
16 v KS Žarnovická, PATCHWORKÁRSKEMU CECHU, 
Víťazná 17, 831 06 Bratislava, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov za nájomné 1 € ročne za celý predmet nájmu 
a skutočné prevádzkové náklady platené v mesačných 
zálohových platbách 19,08 €, z dôvodu podpory a rozvoja 
činnosti PATCHWORKÁRSKEMU CECHU v MČ 
Bratislava – Rača, ktorý v rámci svojej aktivity zapája do 
svojej činnosti aj mladšie generácie, u ktorých sa týmto 
vytvára kladný vzťah ku kreatívnej tvorbe.   

 
 
 
 

A 

 
Komisia školská, kultúrna, športová 
a pre podporu podnikania a 
vinohradníctva    

 

  
Komisia sociálna a bytová       

 
 


