
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

(6. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 152 – 174/ 2011 
 

Z 10. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

zo dňa 20.12.2011 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Plnenie uznesení  MiZ splatných k 10. MiZ 2011 
UZNESENIE č. 152/ 2011 
 
2. Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 10. MiZ 2011 
UZNESENIE č. 153/ 2011 
 
3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012 
UZNESENIE č. 154/ 2011 
 
4. Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2012, 
s výhľadom na roky 2013 a 2014 
UZNESENIE č. 155/2011 
 
5. Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2011 
UZNESENIE č. 156/2011 
 
6. Žiadosť o zníženie poplatku za energie za prenájom plavárne Pressburg Water – Polo, 
SYNCHRO – Bratislava a návrh KŠK na zmenu cien a otváracích hodín plavárne pre 
verejnosť 
UZNESENIE č. 157/2011 
 
7. Žiadosť o prenájom kancelárskych priestorov na Perneckej ul. 37 v Bratislave 
UZNESENIE č. 158/2011 
 
8. Žiadosť o schválenie nákladov vynaložených nájomcom na revitalizáciu a rekonštrukciu 
veľkej telocvične v ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave 
UZNESENIE č. 159/2011 
 
9. Žiadosť o schválenie prenájmu telocviční v Spojenej škole Tilgnerova 14 v Bratislave 
UZNESENIE č. 160/2011 
 
10. Návrh na schválenie architektonickej štúdie LODENICA Karloveské rameno a dodatku 
č. 1 Zmluvy o dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie 
UZNESENIE č. 161/2011 
 
11. Návrh na obmedzenie stavebnej činnosti v lokalite Kráľova hora 
UZNESENIE č. 162/2011 
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12. Ponuka - Slovenská agentúra životného prostredia B. Bystrica na predaj stavebného 
objektu na Janotovej ul. 15, Bratislava 
UZNESENIE č. 163/2011 
 
13. Žiadosť spoločnosti D INVEST HOLDING, a.s. o kúpu pozemku parc. č.1426/660 
UZNESENIE č. 164/2011 
 
14. Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností v k.ú. Bratislava – Karlova Ves – t. č. 
nefunkčných WC 
UZNESENIE č. 165/2011 
 
15. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
UZNESENIE č. 166/2011 
 
16. Návrh na majetko-právne usporiadanie vlastníctva k nebytovým priestorom č. 50 – 
strojovňa fontány 
UZNESENIE č. 167/2011 
 
17. Správa o diskusii o „Koncepcii kultúrnej politiky“ 
UZNESENIE č. 168/2011 
 
18. Harmonogram zasadnutí komisií, MiR a MiZ v roku 2012 a Harmonogram stretnutí 
poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 2012 
UZNESENIE č. 169/2011 
 
19. Voľba predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu 
UZNESENIE č. 170/2011 
 
20. Žiadosť OZ SILVANGARÁŽE o štátny stavebný príspevok vo výške 10.800,- Eur 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
21. Žiadosť V. Polakoviča, riaditeľa múzea DANUBIANA v Bratislave o udelenie finančnej 
podpory 
UZNESENIE č. 171/2011 
 
22. Odmena miestnej kontrolórke za 4. štvrťrok 2011 
UZNESENIE č. 172/2011 
 
23. Rôzne - Stolnotenisový klub Karlova Ves 
UZNESENIE č. 173/2011 
 
24. Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
UZNESENIE č. 174/2011 
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K bodu 1.  
Plnenie uznesení MiZ splatných k 10. MiZ 2011 
 

UZNESENIE č. 152/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
správu o spôsobe plnenia uznesení MiZ splatných k 10. MiZ 2011. 
 

B.  schvaľuje 
 
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uznes. Pôvodný termín Nový termín 
1. PhDr. Schinglerová, posl. MiZ 155/2008 MiZ dec. 2011 MiZ mar. 2012 
2. Ing. Hanulíková, starostka 269/2008 31.12.2011 31.12.2012 
3. JUDr. Velček, prednosta 356/2009 MiZ dec. 2011 31.05.2012 
4. Ing. Hanulíková, starostka 518/2010 31.12.2011 30.11.2012 
5. Ing. Hanulíková, starostka 116/2011 MiZ feb. 2012 31.03.2012 
6. JUDr. Velček, prednosta 129/2011 30.11.2011 31.01.2012 
7. predseda KŠK 134/2011/B MiZ jan. 2012 MiZ feb. 2012 
8. JUDr. Velček, prednosta 138/2011 MiZ dec. 2011 MiZ jún  2012 
9. JUDr. Velček, prednosta 143/2011/C MiZ dec. 2011 MiZ feb. 2012 

 
C.  schvaľuje 

 
použitie finančných prostriedkov schválených uznesením č. 90/2011/B zo dňa 14.6.2011 
v položke e)  aj na refundáciu nákladov Karloveského športového klubu spojených 
s prevádzkou bazéna na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 v zmysle žiadosti zo dňa 
13. decembra 2011 a príspevok Karloveskému športovému klubu na zabezpečenie 
osamostatnenia zabezpečovacieho systému bazénu (alarm) od budovy školy v sume 600 Eur. 
 

T: ihneď 
Na doplňujúci návrh poslanca Kadnára 
 

D.  poveruje 
 
prednostu miestneho úradu, aby v rámci uznesenia č. 518/2010 požiadal darcu, aby cestu 
realizoval v samostatnom stavebnom konaní. 

T: ihneď 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Kadnára: za: 16 proti: 0 zdržal sa: 7 
 
Na pozmeňujúci návrh poslankyne Hladkej 
 

E.  konštatuje že, 
 
uznesenie č. 103/2011 (6. MiZ, 14.6.2011) nebolo splnené. 
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Hlasovanie o návrhu poslankyne Hladkej: za: 17 proti: 0 zdržal sa: 4 
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Hladkej 
 

F.  žiada 
 
prednostu miestneho úradu o zabezpečenie vyhovujúceho oplotenia TORO PARKU. 
 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Hladkej: za: 18 proti: 0 zdržal sa: 5 
 
Na pozmeňujúci návrh poslankyne Hladkej 
 

G.  žiada 
 
zmeniť vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 122/2011 (7. MiZ, 13.9.2011) zo „splnené“ na 
„nesplnené“. Finančná analýza mestskej časti nie je objektívna. 
 
Hlasovanie o návrhu poslankyne Hladkej: za: 13 proti: 0 zdržal sa: 11 
Hlasovanie o uznesení ako celku: za: 17 proti: 0 zdržal sa: 5 
 

 
K bodu 2.  
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 10. MiZ 2011 
 

UZNESENIE č. 153/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky k 10. zasadnutiu MiZ. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 3.  
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012 
 

UZNESENIE č. 154/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 1. polrok 2012. 
 
Na doplňujúci návrh poslankyne Čahojovej 
 

B.  žiada 
 
miestnu kontrolórku, aby preverila plnenie platnej koncesnej zmluvy uzavretej medzi MČ 
Bratislava - Karlova Ves a BAT, a.s. 
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Hlasovanie o návrhu poslankyne Čahojovej: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0 
Hlasovanie o uznesení ako celku: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 4.  
Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2012, 
s výhľadom na roky 2013 a 2014 
 

UZNESENIE č. 155/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
rozpočet MČ Bratislava – Karlova Ves na rok  2012 nasledovne: 
- rozpočet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 

8 848 773 Eur vrátane finančných operácií, 
- príjmy bežného rozpočtu 8 398 965 Eur, výdavky bežného rozpočtu 8 349 102 Eur 

a prebytok bežného rozpočtu 49 863 Eur, 
- príjmy kapitálového rozpočtu 58 000 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 439 311 Eur 

a schodok kapitálového rozpočtu 381 311 Eur, 
- príjmové finančné operácie 391 808 Eur, výdavkové finančné operácie 60 360 Eur, 
- programy výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
 

B.  schvaľuje 
 
- rozpočet Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava – 

Karlova Ves na rok 2012, 
- rozpočet Cestného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2012, 
- rozpočet Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2012 
 

C.  schvaľuje 
 
použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 391 808 Eur ako 
použitie finančných fondov v rámci schváleného rozpočtu 
 

D.  berie na vedomie 
 
návrh Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na roky 2012 a 2013 
 

E.  odporúča 
 
predložiť návrh rozpočtu Fondu rozvoja bývania na rok 2012 na rokovanie MiZ po jeho 
schválení v Rade Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
 
Na doplňujúci návrh poslanca Kapustu 
 

F.  schvaľuje 
 
- dopísanie textu v PROGRAME 6 - Pozemné komunikácie: podprogram 6.3 Správa a údržba 

chodníkov, obrubníkov a zábradlí,  
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- strana číslo 84, v Zozname potrebných opráv schodísk: Silvánska 1 - 29 oprava a nová 
dlažba nástupníc (za posledným textom - lávka OD Centrum).  

Návrh sa podáva bez navýšenia výdavkov v rozpočte. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Kapustu: za: 19 proti: 0 zdržal sa: 4 
 
Na doplňujúci návrh poslanca Koníka 
 

G.  schvaľuje 
 
uznesenie v znení predloženom na rokovanie MiZ s odsúhlaseným doplnením. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Koníka 
v znení doplňujúceho návrhu poslanca Kapustu: za: 15 proti: 9 zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 5.  
Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2011 
 

UZNESENIE č. 156/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 118 907,93,- Eur 
na predfinancovanie faktúry spoločnosti STRABAG, ktoré budú po refundácii 
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku vrátené späť do rezervného fondu. 
 

B.  schvaľuje 
 
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2011 takto: 
- níženie bežných výdavkov v podprograme 4.2. Ochrana pred požiarmi o 1 000,- Eur 
- zníženie bežných výdavkov v podprograme 12.4 Poľnohospodárstvo – postrek proti 

komárom o 1 200,- Eur 
- zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 Správa obce – poistenie majetku 

o 2 200,- Eur 
 

C.  splnomocňuje 
 
starostku v predmetnej veci konať. 

T: 31.12.2011 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 18 proti: 0 zdržal sa: 2 
 

 
K bodu 6.  
Žiadosť o zníženie poplatku za energie za prenájom plavárne Pressburg Water – Polo, 
SYNCHRO – Bratislava a návrh KŠK na zmenu cien a otváracích hodín plavárne 
pre verejnosť 
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UZNESENIE č. 157/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Žiačika 
 

A.  schvaľuje 
 
1. úpravu cenníka týkajúceho sa športových kolektívov, ktoré zabezpečujú športovú činnosť 
(nie základný plavecký výcvik plávania) tak, že príspevok na energiu ostáva vo výške 
55 Eur/hod. a nájomné sa znižuje na 1 Euro/mesiac. 
2. návrh zmeny cien a otváracích hodín pre verejnosť na plavárni podľa priloženého návrhu 
predsedu Karloveského športového klubu. 
 
Hlasovanie o návrhu poslanca Žiačika: za: 20 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

B.  splnomocňuje 
 
predsedu Karloveského športového klubu vo veci konať. 

T: do 31.12.2011 
 
Hlasovanie o uznesení ako celku: za: 21 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 7.  
Žiadosť o prenájom kancelárskych priestorov na Perneckej ul. 37 v Bratislave 
 

UZNESENIE č. 158/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
nájom nebytových priestorov - 2 prechodných kancelárií č. 1.05 a 1.05a s rozlohou 37,12 m2, 
nachádzajúcich sa na 2. nadzemnom podlaží objektu na Perneckej 37 v Bratislave žiadateľovi. 
HEATON s.r.o. so sídlom na Perneckej 37, 841 04 Bratislava, IČO: 45352381, za účelom 
vykonávania kancelárskych prác obchodnej farmaceutickej spoločnosti, na 5 rokov 
s výpovednou lehotou 3 mesiace, s nájomným v zmysle ponuky žiadateľa v obchodnej 
verejnej súťaži 119,60 Eur/m2/rok + poplatky za energie a služby. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 20.1.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 20 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 8.  
Žiadosť o schválenie nákladov vynaložených nájomcom na revitalizáciu a rekonštrukciu 
veľkej telocvične v ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave 
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UZNESENIE č. 159/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
správu nájomcu o vykonaní revitalizácie a rekonštrukcie veľkej telocvične s príslušenstvom 
v Základnej škole A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava. 

 
B.  schvaľuje 

 
započítanie finančných prostriedkov za vykonanú revitalizáciu a rekonštrukciu na predmete 
nájmu vo výške 50% z dohodnutého nájomného za celú dobu nájmu, čím sa zmení nájomná 
zmluva tak, že nájomca bude ďalej uhrádzať nájomné len vo výške 50 % z celkovej 
dohodnutej ceny nájomného.  
 

C.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 31.1.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 19 proti: 0 zdržal sa: 2 
 

 
K bodu 9.  
Žiadosť o schválenie prenájmu telocviční v Spojenej škole Tilgnerova 14 v Bratislave 
 

UZNESENIE č. 160/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení prenájom malej a veľkej telocvične 
v Spojenej škole Tilgnerova 14 v Bratislave Školskému športovému klubu pri ZŠ Tilgnerova 
so sídlom Tilgnerova 14, 841 04 Bratislava, IČO: 31796681 za účelom organizovania 
a prevádzkovania športových aktivít, s nájomným 5.926 Eur za rok + poplatky za energie 
a služby podľa technického prepočtu, do 30.6.2016, s výpovednou lehotou 3 mesiace, s tým, 
že nájomca môže dať telocvične do podnájmu športovým organizáciám s nájomným v zmysle 
uznesenia č. 301/2006 MiZ zvýšeným o 19 % + poplatkami za energie a služby. 
 

B.  splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

T: 31.1.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 20 proti: 0 zdržal sa: 1 
 

 
K bodu 10.  
Návrh na schválenie architektonickej štúdie LODENICA Karloveské rameno a dodatku 
č. 1 Zmluvy o dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie 
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UZNESENIE č. 161/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
a) predloženú architektonickú štúdiu „LODENICA Karloveské rameno“ vypracovanú 
spoločnosťou OFFICE110 Architekti, s.r.o., 
b) predložený dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 206 0 41 2010 medzi Mestskou časťou 
Bratislava – Karlova Ves (objednávateľ projektovej dokumentácie) a spoločnosťou 
OFFICE110 Architekti, s.r.o. (zhotoviteľ projektovej dokumentácie)  
 

B.  poveruje 
 
prednostu, aby v zmysle schválenej architektonickej štúdie „LODENICA Karloveské 
rameno“, zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie „LODENICA Karloveské 
rameno“ pre účely vydania územného rozhodnutia. 

T: ihneď 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 11 proti: 1 zdržal sa: 8 
 

 
K bodu 11.  
Návrh na obmedzenie stavebnej činnosti v lokalite Kráľova hora 
 

UZNESENIE č. 162/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
návrh na obmedzenie stavebnej činnosti v lokalite Kráľova hora. 
 
Na pozmeňujúci návrh poslanca Keselého 
 

B.  žiada 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  
 
a) aby podnikla potrebné kroky s cieľom začať konanie o stavebnej uzávere na pozemkoch 
územia vymedzeného hranicami: 
zo západu: príslušná časť hranice katastra Karlovej Vsi, 
z východu: Blyskáčová, Stoklasová, Hlaváčiková, Veternicová po križovanie s Majerníkovou, 
odtiaľ Kuklovská až po otočisko električiek na Karloveskej, 
zo severu: areál Slovenského metrologického ústavu, 
z juhu: Dlhé diely III po križovanie s ulicou Na Kampárke a ulica Na Kampárke 
b) vykonať všetky kroky k začatiu konania vo veci stavebnej uzávery. 

T: ihneď 
C.  schvaľuje 

 
vyčlenenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na tento účel vo výške 500 Eur. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 20 proti: 0 zdržal sa: 0 
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K bodu 12.  
Ponuka - Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica na predaj stav. 
objektu na Janotovej ul. 15, Bratislava 
 

UZNESENIE č. 163/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  prejavuje záujem 

 
o kúpu stavebného objektu súpis.č. 1088 - administratívnu budovu (bez pozemkov) postavenú 
na pozemkoch parc.č. 1426/428 o výmere 514 m2 a parc.č. 1426/636 o výmere 106 m2 na 
Janotovej ulici č. 15, k.ú. Bratislava – Karlova Ves od Slovenskej agentúry životného 
prostredia Banská Bystrica,  
 

B.  ukladá 
 
prednostovi miestneho úradu: 
a) rokovať so Slovenskou agentúrou životného prostredia o kúpnej cene,  
b) preskúmať ich znalecký posudok, na základe ktorého bola stanovená kúpna cena vo výške 
84 000,- Eur, 

T: 31.3.2012 
c) v prípade kúpy objektu použiť finančné prostriedky z rezervného fondu. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 15 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 13.  
Žiadosť spoločnosti D INVEST HOLDING, a.s. o kúpu pozemku parc. č. 1426/660 
 

UZNESENIE č. 164/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu 
 

neschvaľuje 
 
predaj pozemku registra „C“ KN parcely čís. 1426/660 – ostatná plocha o výmere 509 m2, 
k.ú. Bratislava – Karlova Ves  spoločnosti D INVEST HOLDING, a.s., Štúrova 14, Bratislava 
za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom číslo 23/2011 vyhotoveného dňa 31.10.2011 Ing. 
Helenou Bandžákovou, znalkyňou z odboru stavebníctvo – odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľností a odvetvie odhad hodnoty stavebných prác vo výške 162,91 Eur/m2, čo za 
výmeru 509 m2 činí celkom 82 921,19 Eur s podmienkou, že 6 parkovacích miest 
vybudovaných na predmetnom pozemku zostane verejne prístupných; cez uvedený pozemok 
má žiadateľ vybudovaný vstup a uložené inžinierske siete pre novostavbu objektu JEDNOTA 
Dlhé Diely postavenú podľa geometrického plánu číslo 3/2011 úradne overeného dňa 
16.2.2011 pod číslom 271/2011 na pozemku registra „C“ KN parc. č.  1426/524 o výmere 
2726 m2 na Kresánkovej ulici, k.ú. Bratislava - Karlova Ves;  
 
Hlasovanie o uznesení: za: 15 proti: 0 zdržal sa: 0 
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K bodu 14.  
Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností v k.ú. Bratislava – Karlova Ves – t. č. 
nefunkčných WC 
 

UZNESENIE č. 165/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 - v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 2, 3 zákona SNR číslo 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov dlhodobý nájom 
nebytového priestoru, a to stavebného objektu súpis. č. 5308 - t. č. nefunkčných WC 
nachádzajúceho sa na pozemku registra „C“ KN  parc. č. 1160/13 o zastavanej ploche 87 m2 

na Karloveskej ulici, k.ú. Bratislava - Karlova Ves (za kostolom sv. Michala) víťazovi 
obchodnej verejnej súťaže spoločnosti ANTIS GASTRO, s.r.o., Šaštínska 24, Bratislava 
s nasledovnými podmienkami: 
a) doba nájmu: 20 rokov od podpísania nájomnej zmluvy, 
b) výška ročného nájomného za celý predmet nájmu 2 100,- Eur;  
ročná výška nájomného sa zvýši v prípade, ak sa zvýši daň z príjmov, ktorú obec bude 
uhrádzať počnúc rokom 2012 z príjmov získaných v roku 2011 a v prípade inflácie, k čomu 
nie je potrebný súhlas nájomcu,  
c) účel využitia stavebného objektu po jeho rekonštrukcii: firemné skladové priestory,  
d) nájomca znáša v plnom rozsahu náklady na rekonštrukciu objektu a následné opravy, 
úpravy, udržiavanie objektu vrátane odstraňovania havárií počas celej doby nájmu bez nároku 
na ich úhradu,  
e) náklady na energie a odvoz odpadu uhrádza nájomca priamo dodávateľom na základe 
s nimi uzatvorených zmlúv, 
f) nájomca uzatvorí a po celú dobu nájmu bude udržiavať na vlastné náklady v platnosti 
poistné zmluvy, ktoré budú pokrývať nasledovné riziká: 
- poistenie predmetu nájmu proti živelným pohromám,  
- poistenie rizika krádeže vlámaním a vandalizmu v predmete nájmu, 
- poistenie zodpovednosti za škody vzniknuté v súvislosti s jeho činnosťou v predmete nájmu, 
g) nájomca je povinný vykonávať odpis vody na hodinách spoločných pre 5 vedľajších 
obchodných prevádzok, vrátane prenajatého objektu, náklady na celkovú spotrebu vody 
prepočítavať podľa spotreby vykazovanej na pomerných meračoch vedľajších prevádzok, 
inkasovať od nich finančné čiastky zodpovedajúce ich spotrebe vody a Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti uhrádzať náklady za celý odber vody na základe obdržanej faktúry, 
h) v nájomnej zmluve bude uvedené, že: „nájomca v prenajatých nebytových priestoroch 
nikdy nezriadi prevádzku na predaj alkoholických nápojov ani prevádzku, kde sa podávajú 
alkoholické nápoje, ani kde sa sprístupňujú erotické materiály alebo prevádzkujú hracie 
automaty a nájomca berie na vedomie, že v prípade porušenia tohto ustanovenia prenajímateľ 
má právo vypovedať nájomnú zmluvu“. 
 

B.  ukladá 
 
starostke mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo veci konať. 

T: 31.1.2012 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 16 proti: 0 zdržal sa: 0 
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K bodu 15. 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 166/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  schvaľuje 

 
1. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR číslo 
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších zmien a doplnkov uzavretie nájomnej 
zmluvy na pozemok pod garážou na parkovanie športovej lode z dôvodu zmeny vlastníka 
garáže (úmrtie predchádzajúceho nájomcu):  
 
Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc. čís. 
lokalita - ulica 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
Eur/m2/rok 

Doba nájmu 
od - do 

 Róbert Sedlák 
Záhradnícka 12, Bratislava 

časť 3130/3  
časť 3115/8 
Botanická ul. 

21 
10 

1,97 
0,99 

01.01.2012 
31.12.2012 

 
2. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR číslo 
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších zmien a doplnkov uzavretie nájomnej 
zmluvy na pozemok pod predajným stánkom z dôvodu zmeny vlastníka predajného stánku 
(predaj stánku): 
 
Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc. čís. 
lokalita - ulica 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
Eur/m2/rok 

Doba nájmu 
od - do 

 Maxim Saakjan 
LABUŽNÍK 
Ľ. Fullu 24, Bratislava 

1152/4  
Molecova ul. 

13 51,35 01.01.2012 
31.12.2013 

 
B.  splnomocňuje 

 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. 

T: 31.12.2011 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 17 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 16.  
Návrh na majetko-právne usporiadanie vlastníctva k nebytovým priestorom č. 50 – 
strojovňa fontány 
 

UZNESENIE č. 167/2011 1) 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na spoločný pozmeňovací návrh poslankýň Schinglerovej a Grey 
 

A.  schvaľuje 
 
                                                
1 ) Uznesenie č. 167/2011 bolo zrušené uznesením č. 310/2013/C  (16. MiZ, 29.1.2013) 
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nájom podzemného nebytového priestoru číslo 50 s úžitkovou plochou 25,23 m2, ktorý sa 
nachádza za garážovými státiami v objekte súpis. č. 6150 – podzemné garáže, postavenom 
na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 285/23 a 285/34, k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
za účelom prevádzkovania fontány vo vlastníctve nájomcu s nasledovnými podmienkami: 
- nájom na dobu neurčitú, 
- výška nájomného s DPH: 1 Euro/mesiac, čo ročne činí 12 Eur. 

T: 31.1.2012 
 

B.  žiada 
 
prednostu miestneho úradu o predloženie poslancom pôvodnej zmluvy o vybudovaní 
námestia sv. Františka vrátane fontány. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 17 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 17.  
Správa o diskusii o „Koncepcii kultúrnej politiky“ 
 

UZNESENIE č. 168/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 

 
správu o diskusii o „Koncepcii kultúrnej politiky“. 
Na doplňujúci návrh poslankyne Nagyovej-Džerengovej 
 

B.  žiada 
 
prednostu miestneho úradu predložiť polancom správu o využití priestorov KCK podľa 
existujúceho skutkového stavu 
 

C.  odporúča 
 
vedúcej KCK zhodnotiť kultúrnu politiku Karlovej Vsi a doplniť Koncepciu kultúrnej politiky 
o pripomienky z doterajšej skúsenosti s riadením. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 11 proti: 0 zdržal sa: 4 
 

 
K bodu 18.  
Harmonogram zasadnutí komisií, MiR a MiZ v roku 2012 a Harmonogram stretnutí 
poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi v roku 2012 
 

UZNESENIE č. 169/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
A.  berie na vedomie 
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Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho 
zastupiteľstva v roku 2012 a Harmonogram stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva 
s občanmi v roku 2012 
 

B.  odporúča 
 
predsedom komisií miestneho zastupiteľstva zvolávať zasadnutia komisií miestneho 
zastupiteľstva podľa Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej 
rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2012 
 

C.  odporúča 
 
starostke zvolávať zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva podľa Harmonogramu 
zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 
2012. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 15 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 19.  
Voľba predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu 
 

UZNESENIE č. 170/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves 

 
volí 

 
do funkcie predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu 
poslanca Juraja Kadnára .......... na obdobie  od 1.1.2012  do 31.12.2012, 
poslanca Petra Buzáša ............. na obdobie  od 1.1.2013  do 31.12.2013, 
poslanca Igora Bendíka ........... na obdobie  od 1.1.2014  do termínu konania volieb 

do orgánov obecnej samosprávy v roku 2014. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 14 proti: 0 zdržal sa: 2 
 

 
K bodu 21.  
Žiadosť V. Polakoviča, riaditeľa múzea DANUBIANA v Bratislave o udelenie finančnej 
podpory 
 
 

UZNESENIE č. 171/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves 

 
nesúhlasí 

 
s pravidelnou finančnou podporou pre neziskovú organizáciu Danubiana Art. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 10 proti: 0 zdržal sa: 4 
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K bodu 22.  
Odmena miestnej kontrolórke za 4. štvrťrok 2011 
 
 
 

UZNESENIE č. 172/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves Ing. Janke Mahďákovej 
odmenu za 4. štvrťrok 2011 vo výške 1551 Eur. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 14 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 23.  
Rôzne - Stolnotenisový klub Karlova Ves 
 

UZNESENIE č. 173/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
na návrh poslanca Keselého 

žiada 
 
A. vedúceho KŠK stiahnuť výpoveď nájomnej zmluvy Stolnotenisovému klubu Karlova Ves 

z telocvične na Karloveskej 3, 
B. radu KŠK a vedúceho KŠK prijať potrebné opatrenia vedúce k dohode o splátkovom 

kalendári rozdelením dlhu 4000 Eur na päť ročných splátok, 
C. vedúceho KŠK a miestnu kontrolórku preskúmať dôvody vzniknutej situácie. 

T: ihneď 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 16 proti: 0 zdržal sa: 2 
 

 
K bodu 24.  
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva 
 

UZNESENIE č. 174/2011 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

Informáciu o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves. 
 
Hlasovanie o uznesení: za: 15 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

 
 
 
 

Ing. Iveta Hanulíková 
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starostka 


