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1. Návrh uznesenia  
 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu  

 
 

s ch v a ľ u j e  
 

 
prenájom nebytových priestorov o výmere 42,93 m2, (spojená miestnosť č. 10), v Kultúrnom 
stredisku  Žarnovická č. 7, Bratislava, v prospech Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M. R. 
Štefánika SR, miestna odbočka č.11, Detvianska 12, 831 06 Bratislava-Rača, č. registrácie 
VVS/1-900/90-3871, IČO: 30790417, 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 poskytnutia náhradných priestorov na uskladnenie výstavných exponátov počas 
rekonštrukcie vhodných výstavných  priestorov, za podmienok:  
cena: 1 €/1 rok, počas doby nájmu, s podmienkou platenia skutočných prevádzkových 
nákladov  
výmera: 42,93 m2 
doba nájmu: neurčitá, s výpovednou lehotou 3 mesiace, bez udania dôvodu.  
V prípade, že nájomná zmluva nebude uzatvorená do 15.11.2016, uznesenie stratí platnosť. 
 
 
 
 
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 nebytových priestorov, (spojená miestnosť č. 10) v kultúrnom stredisku na 
Žarnovickej 7 o výmere 42,93 m2, v prospech Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M. R. 
Štefánika na Slovensku, miestna odbočka č.11, Detvianska 12, 831 06 Bratislava, č. 
registrácie VVS/1-900/90-3871, IČO: 30790417, 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 podmienok:  
cena: 1 €/celý predmet/doba nájmu  
výmera: 42,93 m2 
na dobu: neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace, bez udania dôvodu  
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3. Dôvodová správa 
Nájomná zmluva č.56/2006 zo dňa 27.11.2006 na prenájom nebytových priestorov v objekte na 
Detvianskej ul. č. 12 v prospech Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika na Slovensku, 
miestna odbočka č.11, bola uzatvorená na dobu určitú a to do 28.10.2016. 
Predmetná nehnuteľnosť, stavba so súp. č. 6840 postavená na pozemku registra „C“ parc. č. 745/2, 
vedená okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Rača, je vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a zverená do správy mestskej časti Bratislava-Rača 
protokolom 64/91 zo dňa 30.09.1991. 
Z dôvodu zlého technickému stavu objektu, na ktorý opakovane upozorňoval aj nájomca, je potrebná 
rekonštrukcia nielen strechy, fasády a vnútorných inštalácií, ale aj kotolne, ktorá vykuruje tiež budovu 
miestneho úradu na Kubačovej ul., nakoľko zatekaním do priestorov by mohli byť poškodené 
vystavené exponáty, resp. by mohli byť spôsobené aj ďalšie škody na majetku. 
Medzičasom sa stal čiastočne neaktuálny aj účel nájmu. V zmysle článku II. bod 2 bol účel nájmu aj 
ako priestory pre Dobrovoľný hasičský zbor, pričom tomuto boli poskytnuté nebytové priestory 
v objekte na Hečkovej ul. 5, ktoré užíva od roku 2014. 
Na základe vyššie uvedených  skutočností  Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika na 
Slovensku bol písomne oznámený zámer nepredĺžiť nájomnú zmluvu na nebytové priestory na 
Detvianskej ul. č. 12, uzatvorenú na dobu určitú do 28.10.2016, s ponukou  poskytnutia náhradných 
nebytových priestorov v kultúrnom stredisku na Žarnovickej ul. č. 7 na dočasné uskladnenie 
exponátov. 
Budovu Hasičskej zbrojnice si v rámci obhliadok budov vo vlastníctve resp. správe mestskej časti 
Bratislava-Rača v r. 2015 prezreli aj poslanci, ktorí budovu videli od pivničných priestorov, priestory 
kotolne, prenajaté výstavné priestory až po prenajaté priestory využívané ako kancelárie a zázemie 
Spolku vyslúžilých vojakov. Boli oboznámení s vlhnutím priestorov v pivnici, zatekaním priestorov 
pod strechou, so zastaralými a opotrebovanými inštaláciami. Na streche bola v r. 2015 vykonaná 
lokálna oprava asfaltovými pásmi v hodnote 1.172,- €. Spolok vyslúžilých vojakov sa zatiaľ oficiálne 
k ponúknutému priestoru v kultúrnom stredisku na Žarnovickej ulici nevyjadril. 
Tento priestor pre uskladnenie artefaktov sa nachádza v budove kultúrneho strediska na Žarnovickej 
ul. 7, stavba so súp. č. 9582, postavená na pozemku registra „C“ KN parc. č.  513/19, vedená 
okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Rača, je vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy a zverená do správy mestskej časti Bratislava-Rača protokolom 64/91 
zo dňa 30.09.1991. 
Ide o dve miestnosti na I. poschodí vo výmere 42,93 m2 v dobrom prevádzkovom stave. Výška 
nájomného je navrhnutá 1€/1 rok počas doby nájmu, s podmienkou úhrady prevádzkových nákladov. 
Na základe stanoviska Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania 
a vinohradníctva zo dňa 26.9.2016, sa  dňa 10.10.2016 konalo  jej mimoriadne zasadnutie, na ktoré 
boli prizvaní aj zástupcovia Zväzu vyslúžilých vojakov, Matice slovenskej a Dobrovoľného 
hasičského zboru.  Hlavnou témou bolo spoločné hľadanie reálneho a ideálneho riešenia dočasného 
presťahovania Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika na Slovensku a hľadanie návrhov 
riešenia priestorov pre spolkovú činnosť. Predstavitelia Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M. R. 
Štefánika na Slovensku sa na zasadnutie komisie nedostavili. Po vzájomnej diskusii prítomných 
komisia navrhla odporúčacie stanovisko uvedené v bode 6 Stanoviská stálych komisií. 
Vzhľadom k tomu, že mestská časť ponúka predmetný nebytový priestor ako náhradný priestor na 
uskladnenie výstavných exponátov počas rekonštrukcie vhodných výstavných  priestorov je potrebné 
materiál prerokovať 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. 
Vedenie mestskej časti má záujem, aby na budovu Hasičskej zbrojnice bola vyhlásená verejná súťaž 
návrhov, ktorá by predostrela budúci účel využitia budovy a jej rekonštrukciu na daný účel. 



4 
 

4. Dokumentácia 
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5. Výpis z registra 
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6. Stanoviská stálych komisií  
Materiál: 
Návrh na prenájom nebytových priestorov pre Zväz vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika SR, Detvianska 12, 831 06 Bratislava-
Rača, Slovenská republika v Kultúrnom stredisku Žarnovická, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia životného prostredia, 
výstavby, územného plánu a dopravy   

 
  

Komisia finančná a majetková  

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-
Rača: a) schváliť prenájom nebytových priestorov, (spojená 
miestnosť č.10) v kultúrnom stredisku na Žarnovickej 7 o výmere 
42,93 m2, v prospech Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M.R. 
Štefánika na Slovensku, miestna odbočka č.11, Detvianska 12, 831 
06 Bratislava, č.registrácie VVS/1-900/90-3871, 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 
podmienok: cena: 1,- €/celý predmet/doba nájmu, výmera: 42,93 
m2na dobu: neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace, bez udania 
dôvodu 
b) systematicky riešiť priestory pre spolkovú činnosť sústredením 
do budovy Koloničovej kúrie  

 
 
 

A 
 
 
 
 
 

 

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

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania 
a vinohradníctva, konaná dňa 26.9.2016, navrhuje zvolať 
mimoriadnu komisiu s účasťou Zväzu vyslúžilých vojakov v 
termíne 10.10.2016 o 17:00 h. Spoločné hľadanie reálneho 
a ideálneho riešenia dočasného presťahovania Zväzu vyslúžilých 
vojakov. 
Mimoriadna komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu 
podnikania a vinohradníctva, konaná dňa 10.10.2016, odporúča 
MZ MČ Bratislava - Rača schváliť prenájom nebytových 
priestorov č. 10 v kultúrnom stredisku na Žarnovickej 7 
o výmere 42,93 m2, v prospech Zväzu vyslúžilých vojakov gen. 
M. R. Štefánika na Slovensku, miestna odbočka č.11, Detvianska 
12, 831 06 Bratislava, č. registrácie VVS/1-900/90-3871, 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 podmienok: cena: 1 €/celý predmet/celá doba nájmu  
výmera: 42,93 m2 
na dobu: neurčitú  

 
                    A 

 

Komisia sociálna a bytová     
 
 
 

 

 


