
VZN číslo 4/1994 zo dňa 11.4.1994 o klubovej a záujmovej činnosti detí a mládeže na 

území Mestskej časti Bratislava Petržalka 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka sa podľa § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona SNR č. 377/l990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/l990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:"  

§ 1: Úvodné ustanovenia 

1. Vytváranie podmienok pre výchovu a rozvíjanie sociálnych, technických, kultúrnych a 

vzdelávacích návykov a schopností mladej generácie obyvateľov mestskej časti Bratislava-

Petržalka (ďalej len" mestská časť"), patrí medzi prioritné ciele činnosti orgánov samosprávy 

mestskej časti.  

2. Orgány samosprávy vytvárajú podmienky pre aktivity detí a mládeže v ich voľnom čase:  

a. vyhradením a poskytovaním určených nebytových a ďalších priestorov, ktoré sú v 

správe mestskej časti (ďalej len "nebytové priestory") pre účely klubovej a záujmovej 

činnosti detí a mládeže,  

b. finančnými príspevkami z Fondu pre rozvoj záujmovej a športovej činnosti detí a 

mládeže mestskej časti.  

§ 2: Vyhradenie a nájom nebytových priestorov 

1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len "miestne 

zastupiteľstvo") každoročne vyhradí nebytové priestory na účely záujmovej a klubovej 

činnosti detí a mládeže. 

2. Nájomné zmluvy na prenájom priestorov vyhradených miestnym zastupiteľstvom podľa 

odseku 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "nariadenie"), uzaviera starosta 

mestskej časti na základe žiadostí fyzických, alebo právnických osôb odporučených komisiou 

pre mládež a šport miestneho zastupiteľstva ("ďalej len komisia"). 

3. Pri výbere fyzickej a právnickej osoby nájomcu, komisia posudzuje význam aktivít 

žiadateľa, pre rozšírenie príležitostí kvalitného trávenia voľného času detí a mládeže v 

mestskej časti, stálosť a opakovateľnosť týchto aktivít. 

4. Za účelom efektívneho využívania prenajatých priestorov, možno vyhradený priestor 

prenajať viacerým osobám. Miera ich záväzkov voči mestskej časti sa stanovuje zmluvne. 

5. Mestská časť môže uhrádzať správcovi spotrebovanú energiu a služby spojené s užívaním 

nebytových priestorov, vyhradených týmto nariadením pre klubovú a záujmovú činnosť. 

6. Mestská časť môže so súhlasom miestneho zastupiteľstva uhrádzať nájomné a služby aj v 

nebytových priestoroch, užívaných pre klubovú a záujmovú činnosť, ktoré nie sú v jej správe, 

pokiaľ v danej lokalite nie sú nebytové priestory v správe mestskej časti, vyhradené pre tento 

účel. 

 



§ 3: Príspevky 

Právnickým a fyzickým osobám, ktoré organizujú aktivity detí a mládeže mestskej časti vo 

voľnom čase, možno poskytnúť príspevky z Fondu pre rozvoj záujmovej a športovej činnosti 

detí a mládeže mestskej časti Bratislava-Petržalka v súlade so zásadami schválenými 

miestnym zastupiteľstvom
1/

. Na poskytnutie finančného príspevku žiadateľ nemá nárok. 

§ 4: Kontrola 

Spôsob využívania priestorov prenajatých podľa tohto nariadenia kontroluje miestny 

kontrolór, ako aj využívanie príspevkov poskytnutých podľa § 3. 

§ 5: Všeobecné ustanovenia 

1. Mestská časť prenajíma vyhradené priestory na dobu neprevyšujúcu jeden rok. Predĺžiť 

zmluvu na ďalší rok môže starosta mestskej časti, na základe odporučenia miestnej rady.  

1/ Zásady tvorby a použitia Fondu pre rozvoj záujmovej a športovej činnosti detí a mládeže mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka č.111/1993 

 

2. Fyzická a právnická osoba nemá nárok na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru 

podľa § 2 ods. 1. 

§ 6: Záverečné ustanovenia 

Povinnosti vlastníkov nebytových priestorov, alebo orgánov vykonávajúcich právo 

hospodárenia s nebytovými priestormi (prenajímateľov), voči orgánom mestskej časti, podľa 

osobitného predpisu
2/

 zostávajú týmto nariadením nedotknuté. 

 


