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Prerokované :       Miestna rada p r e r o k o v a l a 
                               Žiadosť   
- v miestnej rade dňa 11.06.2019     

                                                                        ………………………  a 
                                                              o d p o r ú č a 
 

materiál predložiť do miestneho   
zastupiteľstva 

         
 

 
Prerokované : 
 
- komisii  ŠKŠ  04.06.2019 
- komisii      F                 06.06.2019 
 
Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu a komisie finančnej je obsahom materiálu 
  



NÁVRH   UZNESENIA 
 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 

 

 
 
 
1.       schvaľuje 
 
Dodatky k zmluvám č. 87/2018 a č. 89/2018 o spoločnom prenájme objektu Starej lodenice 
a pozemku a zabezpečenie práva prechodu na priľahlých pozemkoch v zmysle § 663 a nasl. 
Občianskeho zákonníka zo dňa 18.05.2018, v súlade s ustanovením  § 9a  ods. 9  písm. c/ zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa tak ako je uvedené ďalej nájomcom: 

Klub vodného slalomu Karlova Ves, sídlo: Líščie údolie č. 33, Bratislava, zastúpený: RNDr. 
Brankom Illekom, predsedom klubu, IČO: 308 57 791, DIČ: 2021975637 

Klub vodných športov Karlova Ves, sídlo:  Botanická 59, Bratislava, zastúpený: Michalom 
Šeďom, predsedom klubu, IČO : 173 15 115, DIČ : 2020919505  

A to tak, že sa Dodatkom č. 1 mení čl. IV ods. 1 zmluvy: č. 87/2018 a č. 89/2018 
l . Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu od začatia výstavby novej lodenice do odovzdania a 
prevzatia dokončenej stavby podľa overenej projektovej dokumentácie.  
Nový článok IV ods. 1 oboch zmlúv č. 87/2018 a č. 89/2018 bude znieť nasledovne: 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2020.  
 

Parcely -C-KN  
číslo 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
€/m2/rok 

Doba nájmu 
od - do 
 

3110/5 
3111/1 
3110/16 
3108 

2565 
  524 
    10 
  440      

1,00 Euro za celú 
dobu nájmu 
+ naturálne plnenie 
/starostlivosť 
o predmet nájmu 
na vlastné náklady 
nájomcu/ 

Do 31.12.2020 

objekt  na pozemku 
parc.č.3108  
Botanická ulica 

 
 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 
 

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves v súčasnosti dokončuje stavbu novej lodenice, ktorá 
je realizovaná z finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a dotácie 
Hlavného mesta SR Bratislavy. Predpokladané ukončenie stavby je v septembri 2019, kedy je 
plánovaná kolaudácia a odovzdanie budovy novej lodenice do prevádzky.  



Vzhľadom na to, že skončenie zmlúv o prenájme Starej lodenice č. 87/2018 a č. 89/2018 
bolo určené na dobu určitú a to do odovzdania a prevzatia dokončenej stavby podľa overenej 
projektovej dokumentácie je potrebné upraviť ďalšie fungovanie Starej lodenice. Klub vodných 
športov má v budove uskladnené lode a iné športové vybavenie, ktoré bude v prípade získania 
priestorov v Novej lodenici postupne sťahovať do tejto budovy. Vzhľadom na uvedené 
navrhujeme z dôvodov hodných osobitného zreteľa, predĺžiť nájom Klubu vodných športov, a to 
jednak z dôvodu prípadného bezproblémového presunu do budovy Novej lodenice a jednak 
z dôvodu zistenia priestorových potrieb klubu, tak aby mohla byť zachovaná jeho športová 
verejnoprospešná činnosť. 

Vzhľadom na uvedené navrhujeme predĺžiť nájomnú zmluvu na obdobie ako je uvedené vyššie, 
ako na skúšobné obdobie, v ktorom sa ustália potreby a možnosti klubu, rovnako ako sa definitívne 
dohodne na prenájme priestorov v Novej Lodenici.  

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 04.06.2019: 
Komisia ŠKŠ odporúča MiZ schváliť návrh na predĺženie nájomných zmlúv na využívanej starej 
lodenice v predloženom znení 
 
Prít.: 5   Za: 5  Proti: 0    Zdrž.: 0 
 
Stanovisko komisie finnančnej (F) zo dňa 06.06.2019: 
Finančná komisia: 
a) odporúča prepracovať materiál s ohľadom na ekonomický oprávnené náklady a oslovením 

ostatných vodáckych klubov pôsobiacich v Karlovej Vsi a preskúmaním ich záujmu, 
b) odporúča znížiť cenu nájmu minimálne na 10,-EUR/m2/mesiac 

Prít.: 8  Za: 8  Proti: 0       Zdržal sa: 0 
 
Miestna rada MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 11.06.2019 prerokovala materiál Návrh na 
predĺženie nájomných zmlúv na využívanie Starej lodenice a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie – prítomní: 6 za: 6    proti: 0          zdržal sa: 0  
 
 
    
V Bratislave, dňa 12.06.2019  
 
 


