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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 
 
 

schvaľuje 
 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad 
hodný osobitného zreteľa prenájom motorových vozidiel   
 

Značka Obchodný 
názov VIN Druh EČV cena 

DACIA DOKKER UU10SDCV557869691 Osobné vozidlo BL511PM 10 999,99 
DACIA DOKKER UU18SDRV557869498 Nákladné vozidlo BL516PM 10 999,99 
KUBOTA RTV-

X900 
RTVX900EU13162 Traktor kolesový 

poľnohospodársky 
BL317YJ 29 995,00 

 
príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves, IČO: 50 422 057, so sídlom 
Námestie sv. Františka 8, 841 04 Bratislava s výškou nájomného 1 euro ročne za celý predmet 
nájmu. 
 

 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 

Uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 185/2016 zo dňa 26.04.2016 bola ku dňu 01.07.2016 
zriadená príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Karlova Ves, IČO: 50 422 057, so 
sídlom Námestie sv. Františka 8, 841 04 Bratislava. 
V zmysle zriaďovacej listiny môže táto príspevková organizácia, v súlade s ustanovením § 28 
zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, za podmienky, že plní úlohy určené 
zriaďovateľom, vykonávať podnikateľskú činnosť v nasledujúcich oblastiach: 
a) správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností, 
b) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájmom, 
c) uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
d) prípravné práce k realizácii stavby, 
e) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 
f) osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek, 
g) sťahovacie služby, 
h) nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla, 
i) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
j) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu. 
 

Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Karlova Ves zo dňa 13.2.2016 bol 
predmet činnosti rozšírený o tieto činnosti: 
k) čistiace a upratovacie služby, 
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l) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 
m) nepravidelná autobusová doprava. 
 
Citovaným uznesením bol príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves  (ďalej 
aj „VPS“) schválený prenájom majetku s bezproblémovo zabezpečovať vymenované činnosti. 
V roku 2017 bol do rozpočtu Mestskej časti Bratislava Karlova Ves zaradený a schválený nákup 
osobných automobilov pre potreby VPS. Nákup týchto automobilov bol realizovaný 
prostredníctvom elektronického kontraktačného systému, zakúpené boli 2 motorové vozidlá Dacia 
DOKER, každé v hodnote 10 999,99 Eur vrátane DPH od spoločnosti KESTLER spol. s r.o. 
Podrobná technická špecifikácia vozidiel v priložených technických preukazoch. 
Rovnako bol schválený nákup multifunkčného vozidla s vyklápaním korby, ktoré bolo zakúpené 
prostredníctvom elektronického kontraktačného systému za 29 990 Eur vrátane DPH od 
dodávateľa spoločnosti Mariána Šupu, ŠUPA Technika. Podrobná technická špecifikácia vozidiel 
v priložených dokumentoch. 

 
Osobitný zreteľ mestská časť zdôvodňuje tým, že majetok bol zakúpený s cieľom, aby mohla 
príspevková organizácia vykonávať svoju činnosť, vozidlá budú využívané na plnenie úloh, na 
ktoré bola príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Karlova Ves  zriadená. 

Oznámenie zámeru prenajať majetok mestskej časti bol na úradnej tabuli mestskej časti 
Bratislava-KarlovaVes zverejnené 17.10.2017. 

 

 
 

STANOVISKÁ KOMISIÍ 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 19.10.2017: 

Finančná komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
 Prít.: 8                   Za: 8                      Proti: 0                      Zdržal sa: 0  
 
 
 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) 
zo dňa 16.10.2017: 

 
Komisia RPHSR vynechala  bod 8. „ Prenájom motorových vozidiel príspevkovej organizácii 
Verejnoprospešné služby Karlova Ves a nebude o ňom rokovať 

 
Za: 3    Proti: 2   Zdržal sa: 0  
 
 


