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NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

 schvaľuje

     podnájom časti vonkajších priestorov k.ú. Karlova Ves,  na parcele číslo  1131, celkom
1 281,40 m2  v areáli Karloveského športového klubu na Janotovej 12, pre spoločnosť LUPY
s.  r.  o.;  ako  prípad  hodný  osobitého  zreteľa.  Dĺžka  prenájmu  bude  od  01.01.2018  do
30.06.2026 na presne vymedzený účel využitia. Odplata bude vo výške 1,00 € za celú dobu a
celý predmet podnájmu. 
     Podnájomník sa zaväzuje preinvestovať do 31.12.2020 sumu 8 460,00  € bez DPH do
outdoorových   prvkov  a prvkov  detského  ihriska.  Vybudované  prvky  po  skončení  doby
podnájmu prejdú do majetku Karloveského športového klubu.

Podnájomník sa zaväzuje udržiavať predmet podnájmu formou pravidelnej údržby a to
najmä kosením, hrabaním a odstraňovaním opadaného lístia, zametaním chodníkov,   zimnou
údržbou a starostlivosť o podkladový materiál pod hracími prvkami vo vlastnej réžii.

Podnájomník sa ďalej zaväzuje vykonávať stavebné zásahy na predmete podnájmu len
na základe súhlasného stanoviska Karloveského športového klubu a Mestskej časti Bratislava
– Karlova Ves.

Dôvodová správa

    Podnájomník LUPY s.r.o; požiadal Karloveský športový klub o podnájom časti vonkajších 
priestorov v areáli Karloveského športového klubu na Janotovej 12 pre vybudovanie nového 
športoviska a detského ihriska.
Zariadenia vybudované z prostriedkov podnájomníka sa budú využívať podľa zverejneného 
prevádzkového poriadku, ktorého hlavné parametre sú súčasťou projektu „OUTDOOR 
GYM“, posilňovacie zariadenia budú vo vyhradených časoch poskytované občanom 
bezplatne a detské ihrisko bude poskytované občanom bezplatne bez časového obmedzenia.



Stanovisko MiR z 24.10.2017:

Miestna  rada  MČ  Bratislava  -  Karlova  Ves  prerokovala  materiál  Žiadosť  o  prenájom
vonkajších priestorov v areáli KŠK na Janotovej 12 pre spoločnosť LUPY s.r.o. a odporúča
materiál predložiť  do miestneho zastupiteľstva vo variante I – nájom 1€/rok a vo variante II –
nájom 1€/m2/rok.
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 2
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

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

Finančná komisia odporúča upraviť výšku nájmu na 1 EUR/m²/rok
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 prerokovala predložený materiál a podporuje projekt spol. LUPY s. r. o.

Za: 4 Proti: 1 Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie výstavby a územného plánu (VÚP) zo dňa 18.10.2017:
Komisia

a) sa  oboznámila  so  žiadosťou  o prenájom  vonkajších  priestorov  v areáli  KŠK
na Janotovej ulici č.  12 a s preloženým projektom „OUTDOOR GYM“ spoločnosti
LUPY,  s.r.o.  a konštatovala,  že  materiál  neobsahuje  dostatočné  informácie  o novo
navrhovaných  technických riešeniach  a ani o  zásahoch  do  existujúcich  konštrukcií
v majetku mestskej časti,

b) súhlasí  s prenájmom  predmetných  priestorov,  ale  vzhľadom  k tomu,  že  materiál
neobsahuje  dostatočné  informácie  v  zmysle  bodu  a),  žiada  do  zmluvy o prenájme
zapracovať podmienku, že realizácia zásahu do konštrukcií a  majetku mestskej časti
bude podmienená súhlasom mestskej časti ešte pred začatím realizácie.

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 17.10.2017:
Komisia  ŠMŠ  prerokovala  predložený  a doplnený  materiál  a odporúča  MiZ  schváliť
predloženú žiadosť o nájom časti vonkajších priestorov v areáli KŠK na Janotovej 12 pre
spoločnosť LUPY s.r.o. v režime osobitného zreteľa

Prít.: 6  Za : 6                Proti : 0                Zdrž. :  0






