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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 18.11.2019 

 

                                              Návrh 

na prenájom nebytových priestorov v Koloničovej kúrii, súp.č. 6123, Námestie Andreja 

Hlinku 3, Bratislava - Rača ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

___________________________________________________________________________ 

 

Predkladateľ: 

Ing. Štefan Borovský 

vedúci oddelenia Správy majetku a investičných činností  

  

Spracovateľ: 

Ing. Eva Kubincová 

referent správy majetku, nehnuteľností 

 

Dôvodová správa 

Návrh predkladáme na základe žiadosti občianskeho združenia Račiansky muzeálny 

spolok (ďalej „RMS“), Mudrochova 3, 831 06 Bratislava - Rača, IČO: 52015955 zo dňa 

11.10.2019 o prenájom miestností č. 115, 117 a 118 so spoločnou predsieňou č. 116, 

nachádzajúcich sa v  budove Koloničovej kúrie, Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava-Rača. 

Budova je zapísaná ako stavba so súp. č. 6123 na pozemku registra „C“ parc. č. 216/2, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1803 m
2
 na liste vlastníctva č. 4567 vo vlastníctve 

Mestská časť Bratislava-Rača. 

 

Žiadateľ RMS v súčasnej dobe využíva miestnosť č. 118 o výmere 18,09 m
2
, v ktorej 

má umiestnené muzeálne predmety. RMS žiada priestory rozšíriť o miestnosť č. 115 

o výmere 21,75 m
2
, miestnosť č. 117 o výmere 12,51 m

2 
a predsieň miestnosť č. 116 

o výmere 5,85 m
2
. Celková výmera žiadaných priestorov na prenájom je 58,2 m

2
. Účelom 

nájmu je umiestnenie muzeálnych predmetov, ktorých má žiadateľ v súčasnej dobe vyše 200 

kusov, pričom plánuje pre účely múzea zhromaždiť cca 2 000 kusov muzeálnych predmetov. 

 

Vzhľadom na plánovanú  rekonštrukciu budovy Koloničovej kúrie je možné priestory 

prenajať len do doby začatia rekonštrukcie. Z tohto dôvodu boli Račianskemu muzeálnemu 

spolku ponúknuté na prenájom priestory v budove Dome služieb na Dopravnej ulici.            

Po vykonanej obhliadke priestorov sa RMS vyjadril, že ponúknuté priestory nie sú vhodné na 

daný účel (priestory musia byť dostatočne zabezpečené, suché a vhodné na správne uloženie 

exponátov s ich evidenciou) a že opakovane žiada o poskytnutie pôvodne žiadaných 

priestorov v Koloničovej kúrii za symbolické nájomné 1 euro mesačne ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu, že RMS svoju aktivitu smeruje v prospech obyvateľov Rače, nie 

ako vlastnú podnikateľskú činnosť. 
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Objekt Koloničova kúria je zapísaný v Registri nehnuteľných národných kultúrnych 

pamiatok vedeným Pamiatkovým úradom SR a bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku 

dňa 26.06.1984 rozhodnutím č. OK NVB 457/5-702/84. Pre účel pripravovanej rekonštrukcie 

budovy bol v mesiaci september 2019 Ing. Tomášom Kozárom – geodetické práce, Cabanova 

26, 841 02 Bratislava vyhotovený Geodetický elaborát – zameranie skutočného stavu objektu. 

Mestská časť plánuje získať finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy z fondov Granty 

EHP a Nórska, prípadne z Ministerstva kultúry v rámci programu Obnovme si svoj dom.  

 

Referát vzťahov s verejnosťou sa vyjadril k prenájmu priestorov dňa 04.11.2019 

a zaujal nasledovné stanovisko: 

„Vzhľadom na to, že sa plánuje obnova celého objektu Koloničovej kúrie, navrhujeme 

prenajať priestory za nasledovných podmienok: 

- Doba nájmu určitá, na 1 rok. 

- Račiansky muzeálny spolok berie na vedomie riziká prenájmu spojené 

s pripravovanou obnovou: v prípade opravy strechy kúrie v roku 2020 bude potrebné 

miestnosti sprístupniť. 

- Počas prípravy celkovej obnovy bude potrebné vykonávať rôzne výskumné, 

architektonické, geodetické a pod. práce pri ktorých je pravdepodobné, že budú 

musieť minimálne sprístupniť miestnosti, preto predpokladáme maximálnu súčinnosť 

zo strany RMS. 

- Výpovedná doba 1 mesiac. 

- Ku koncu nájmu v závislosti od aktuálnej situácie sa posúdi predĺženie nájmu (je 

pravdepodobné, že stavebné práce môžu začať začiatkom roka 2021).“ 
 

RMS bol založený ako občianske združenie dňa 17.10.2018 so zameraním na históriu, 

uchovanie duševného, kultúrneho a  materiálneho bohatstva predkov. Vzhľadom                     

na zachovanie kultúrneho dedičstva Mestskej časti Bratislava – Rača v podobe uchovania 

a prezentácie muzeálnych predmetov aj pre ďalšie generácie navrhujeme prenájom pre RMS 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

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

na svojom zasadnutí dňa 12.11.2019 pri prerokovaní tohto bodu uznášaniaschopná, ale 

prítomní členovia zobrali materiál na vedomie, za materiál hlasovali s pripomienkou 

zapracovania podmienky v časti doba nájmu upraviť na dobu neurčitú a odporúčajú ho na 

zasadnutie Komisie finančnej a majetkovej. 
 

Návrhy stanovísk komisie: 

A: Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom 

priestorov č. 115, 116, 117 a 118 o celkovej výmere 58,2 m
2
  v budove Koloničovej kúrie 

súp.č. 6123, Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava – Rača, umiestnenej na pozemku registra 

„C“ parc.č. 216/2 pre žiadateľa: Račiansky muzeálny spolok, Mudrochova 3, 831 06 

Bratislava - Rača, IČO: 52015955 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu umiestnenia zbierky muzeálnych 

predmetov za týchto podmienok: 
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-  cena nájmu:  12 EUR /rok, 

- úhrada prevádzkových nákladov spojených s prenájmom paušálne: 10 EUR/mesiac            

(120 EUR/rok), 

-  doba nájmu: určitá 1 rok od  01.01.2020  do 31.12.2020, s  výpovednou dobou 1 mesiac, 

- v nájomnej zmluve budú uvedené podmienky prenájmu priestorov, týkajúce sa sprístupnenia 

priestorov počas obnovy Koloničovej kúrie. 

 

B: Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom 

priestorov č. 115, 116, 117 a 118 o celkovej výmere 58,2 m
2
  v budove Koloničovej kúrie 

súp.č. 6123, Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava – Rača, umiestnenej na pozemku registra 

„C“ parc.č. 216/2 pre žiadateľa: Račiansky muzeálny spolok, Mudrochova 3, 831 06 

Bratislava - Rača, IČO: 52015955 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu umiestnenia zbierky muzeálnych 

predmetov za týchto podmienok: 

-  cena nájmu:  12 EUR /rok, 

- úhrada prevádzkových nákladov spojených s prenájmom paušálne: 10 EUR/mesiac            

(120 EUR/rok), 

-  doba nájmu: neurčitá, 

- v nájomnej zmluve budú uvedené podmienky prenájmu priestorov, týkajúce sa sprístupnenia 

priestorov počas obnovy Koloničovej kúrie. 
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