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1.       
Návrh uznesenia Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

 

a) MZ MČ Bratislava-Rača schváliť zmenu časti uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava–Rača č. UZN 158/10/12/19/P zo dňa 10.12.2019 v znení: 

„Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

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 neskoršíchpredpisov 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, 

- nájomná zmluva bude podpísaná do 28.02.2020, 

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

priestorov počas obnovy Koloničovej kúrie. 

V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 28.02.2020, toto uznesenie stratí 

platnosť.“ 

 

takto: 

1. vypúšťa sa veta: „- úhrada prevádzkových nákladov spojených s prenájmom paušálne: 10,- 

EUR/mesiac  (120,- EUR/rok),“. 

 

b) MZ MČ Bratislava-Rača schváliť zmenu časti uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava–Rača č. UZN 281/29/09/20/P zo dňa 29.09.2020 v znení: 

„Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov č. m. 112, 113 a 114 o celkovej výmere 40 m
2
 

nachádzajúcich sa na 1. poschodí budovy Koloničovej kúrie na Nám. A. Hlinku 3 v Bratislave 

– Rači, pre Račiansky muzeálny spolok, Mudrochova 3, 831 06 Bratislava - Rača, IČO: 

52015955 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 z dôvodu sprístupňovania zbierok 

Račianskeho múzea s galériou za týchto podmienok: 

- cena nájmu: 12,- EUR /rok, 

- úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov, 

- doba nájmu: neurčitá, 

- výmera: 40 m
2
, 

- účel nájmu: umiestnenie zbierky muzeálnych predmetov. 

 

Súčasťou nájmu je možnosť využívania zasadačky na 1. poschodí na organizovanie 

príležitostných aktivít Račianskeho muzeálneho spolku, ale bez stálej expozície. 

 

takto: 

1. vypúšťa sa veta: „-úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním nebytových 

priestorov,“. 

 



2. Dôvodová správa: 

 

Na základe žiadosti Račianskeho muzeálneho spolku, OZ (v prílohe) o odpustenie úhrad 

prevádzkových nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov, navrhujeme zmenu uznesení 

MZ MČ Bratislava-Rača takto: 

 

č. UZN 158/10/12/19/P zo dňa 10.12.2019 v znení: 

„Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

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 neskoršíchpredpisov 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, 

- nájomná zmluva bude podpísaná do 28.02.2020, 

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

priestorov počas obnovy Koloničovej kúrie. 

V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 28.02.2020, toto uznesenie stratí 

platnosť.“ 

 

takto: 
vypúšťa sa veta: „- úhrada prevádzkových nákladov spojených s prenájmom paušálne: 10,- 

EUR/mesiac  (120,- EUR/rok),“. 

 

a 

 

č. UZN 281/29/09/20/P zo dňa 29.09.2020 v znení: 

„Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov č. m. 112, 113 a 114 o celkovej výmere 40 m
2
 

nachádzajúcich sa na 1. poschodí budovy Koloničovej kúrie na Nám. A. Hlinku 3 v Bratislave 

– Rači, pre Račiansky muzeálny spolok, Mudrochova 3, 831 06 Bratislava - Rača, IČO: 

52015955 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 z dôvodu sprístupňovania zbierok 

Račianskeho múzea s galériou za týchto podmienok: 

- cena nájmu: 12,- EUR /rok, 

- úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov, 

- doba nájmu: neurčitá, 

- výmera: 40 m
2
, 

- účel nájmu: umiestnenie zbierky muzeálnych predmetov. 

 

Súčasťou nájmu je možnosť využívania zasadačky na 1. poschodí na organizovanie 

príležitostných aktivít Račianskeho muzeálneho spolku, ale bez stálej expozície. 

 

takto: 

vypúšťa sa veta: „- úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním nebytových 

priestorov,“. 

 



3. Žiadosť 

 
 

 

 



 
 

 

 

 


