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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, dňa 27.01.2020 

 

                                              Návrh 

na prenájom nebytových priestorov v stavbe knižnica so súp. č. 9635, Hubeného ul. 21, 

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 o  zvýhodnený prenájom nebytových 

priestorov občianskeho združenia Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor, Sadmelijská 

1, 831 06 Bratislava, IČO: 31793240 zo dňa 26.11.2019 v objekte bývalej knižnice                

na Hubeného ul. č. 21, Bratislava-Rača. Knižnica je zapísaná so súp. č. 9635 na pozemku 

registra „C“ parc. č. 17331/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 182 m
2
 na liste 

vlastníctva č.1 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, v správe Mestská časť 

Bratislava-Rača (Protokol o zverení majetku č. 59/91). 

 

Žiadateľ Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava pôsobí v Rači             

a v súčasnosti združuje cca 70 skautov a skautiek z  Rače a blízkeho okolia. Priestory budovy 

bývalej knižnice žiada do prenájmu na účely zriadenia klubovní skautov pre plánovanie, 

prípravu a realizáciu projektov a uskladnenie materiálu. V priestoroch by chceli zriadiť jednu 

veľkú klubovňu, jednu malú klubovňu, sklad materiálu pre zabezpečenie táborov (stany, 

vybavenie tábora, horolezecký materiál a športové náčinie). V spolupráci s rodičmi skautov 

by radi vytvorili aj malú keramickú dielničku. Budova je v zanedbanom stave, priestory 

plánujú opraviť z rôznych grantov, vlastných prostriedkov a dobrovoľníckymi prácami. 

Priľahlé vonkajšie plochy by chceli upraviť, udržiavať a využívať na vonkajšiu činnosť (napr. 

rôzne loptové hry a alternatívne športy). 

 

Boli vykonané obhliadky objektu za účasti zástupcu žiadateľa, pričom bolo zistené, že 

priestory sú v súčasnej dobe nevypratané. Predchádzajúci nájomca SLOVAKIA TABAK, a.s. 

Dulovo námestie 5/A, 821 09 Bratislava síce dňa 14.06.2017 podpísal protokol o odovzdaní 

priestorov, ale neodovzdal kľúče od vstupných dverí (biele plastové dvojkrídlové vstupné 

dvere dal osadiť nájomca a kľúče si ponechal). Vstup do objektu je možný len cez zadnú 

drevenú bránu a zadné dvere. Technický stav objektu je v súčasnej dobe nevyhovujúci na 
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daný účel. Objekt je odpojený od inžinierskych sietí, nemá dažďové zvody, obvodové múry 

sú podmáčané, časť omietok stropu je spadnutá, nemá kúrenie a podlahové krytiny. Na 

priľahlom pozemku sa nachádza skládka nebezpečného odpadu (azbestu). Na 

sprevádzkovanie objektu sú potrebné značné finančné prostriedky, z tohto dôvodu žiadateľ 

žiada o symbolické nájomné. 

 

Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava bol založený ako občianske 

združenie dňa 01.06.1998 a je súčasťou organizácie Slovenský skauting. Ide o dobrovoľnú, 

neziskovú organizáciu zameranú na celkový rozvoj detí a mládeže, financovanú z grantov, 

darov, členských a sponzorských príspevkov. Žiadateľ žiadosť doplnil e-mailom dňa 

14.01.2020, v ktorom uviedol, že žiada dobu nájmu 10 rokov, nájomné 1 euro mesačne  

vzhľadom na stav nehnuteľnosti, ktorá je v nevyhovujúcom stave a vyžaduje si investície 

z ich strany. 

 

Z dôvodu, že žiadateľ vykonáva dobrovoľnícku činnosť na území Rače za účelom 

rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, pracuje s mládežou v rôznych oblastiach 

života, spolupracuje s miestnymi školami na kultúrno-spoločenských, športových 

a podobných podujatiach, navrhujeme prenájom 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 

na svojom zasadnutí dňa 21.01.2020 k návrhu na prenájom zaujala nasledovné 

stanovisko: 

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

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom nebytových priestorov v budove bývalej knižnice 

súp. č. 9635, Hubeného ul. č. 21, Bratislava-Rača, umiestnenej na pozemku registra „C“ parc. 

č. 17331/23 pre žiadateľa: Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor, Sadmelijská 1,       

831 06 Bratislava, IČO: 31793240 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.             

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu zriadenia klubovní a skladu materiálu 

pre potreby dobrovoľníckej činnosti skautingu na území Rače ako výchovného hnutia pre 

mládež za účelom rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt za nasledovných 

podmienok: 

a) zdokumentovať skutkový stav nehnuteľnosti, vypracovať a doplniť znalecký posudok, 

vypracovať projekt a investičný zámer, 

b) odstrániť skládku nebezpečného odpadu (azbestu) na priľahlom pozemku. 

  

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy na svojom 

zasadnutí dňa 22.01.2020 k návrhu na prenájom zaujala nasledovné stanovisko: 

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ MČ 

Bratislava-Rača schváliť prenájom nebytových priestorov v budove bývalej knižnice súp. č. 

9635, Hubeného ul. č. 21, Bratislava-Rača, umiestnenej na pozemku registra „C“ parc. č. 

17331/23 pre žiadateľa: Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor, Sadmelijská 1,   831 06 

Bratislava, IČO: 31793240 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.             
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o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu zriadenia klubovní a skladu materiálu 

pre potreby dobrovoľníckej činnosti skautingu na území Rače ako výchovného hnutia pre 

mládež za účelom rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt za týchto podmienok: 

- pred uzatvorením zmluvy/na účely vypracovania návrhu nájomnej zmluvy vyhotoviť 

znalecký posudok na zdokumentovanie skutkového stavu budovy, 

- vyčíslenie výšky potrebných investícií do budovy na zabezpečenie jej 

užívaniaschopnosti. 

 

Návrh stanoviska Komisie finančnej a majetkovej: 

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

nebytových priestorov v budove bývalej knižnice súp. č. 9635, Hubeného ul. č. 21, Bratislava-

Rača, umiestnenej na pozemku registra „C“ parc. č. 17331/23 pre žiadateľa: Slovenský 

skauting, 96. Malokarpatský zbor, Sadmelijská 1, 831 06 Bratislava, IČO: 31793240                 

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

predpisov z dôvodu zriadenia klubovní a skladu materiálu pre potreby dobrovoľníckej 

činnosti skautingu na území Rače ako výchovného hnutia pre mládež za účelom rozvoja 

a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt za týchto podmienok: 

- pred uzatvorením nájomnej zmluvy zdokumentovať skutkový stav nehnuteľnosti, dať 

vyhotoviť znalecký posudok, 

- vypracovať projekt a investičný zámer s vyčíslením výšky potrebných investícií do 

budovy na zabezpečenie jej užívaniaschopnosti, 

- dať odstrániť skládku nebezpečného odpadu (azbestu) na priľahlom pozemku, 

- cena nájmu: .............  EUR /rok, 

- zapojenie, prihlásenie energií a úhradu prevádzkových nákladov bude zabezpečovať a 

hradiť nájomca, 

-  doba nájmu: 10 rokov. 
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