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Prerokované :   Miestna rada  

prerokovala materiál a  
- v miestnej rade dňa 16.06.2020    odporúča  

materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva 

   
  

 
 
Prerokované :  
- komisii ŠKŠ 09.06.2020 
- komisii F 11.06.2020 
 
 
Materiál obsahuje : 
- Návrh uznesenia  
- Dôvodovú správu k materiálu 
- Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu a komisie finančnej 
- Žiadosť o schválenie presunu termínu dokončenia detského ihriska na Janotovej 12 
- Žiadosť o schválenie presunu termínu dokončenia wellness (sauny) na Janotovej 12 
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NÁVRH  UZNESENIA 

 
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA - KARLOVA  VES 

 
 

A. schvaľuje 
 

zmenu termínu vybudovania detského ihriska v areáli na Janotovej 12 spoločnosťou LUPY s.r.o., 
sídlo: Budatínska 3101/41, 851 06 Bratislava v rozsahu Zmluvy o podnájme pozemku v areáli na 
Janotovej 12 v Bratislava č. 02/2018 zo dňa 15.04.2018 do 30.06.2021. 

 
B. schvaľuje 

 
zmenu termínu vybudovania sauny v objekte na Janotovej 12 spoločnosťou LUPY s.r.o., sídlo: 
Budatínska 3101/41, 851 06 Bratislava v rozsahu Zmluvy o podnájme zo dňa 30.08.2019 do 
31.08.2021. 
 
 

C. splnomocňuje 
 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
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Dôvodová správa 

 
Spoločnosť LUPY s.r.o., sídlo: Budatínska 3101/41, 851 06 Bratislava (ďalej len „LUPY s.r.o.“) 
ako podnájomník užíva časť nebytových priestorov na Janotovej 12 v celkovej výmere 744,80 
m2 na základe Zmluvy o podnájme nebytových priestorov v objekte na Janotovej 12 v Bratislave 
č. 013/2016 zo dňa 08.07.2016 na základe výsledkov verejno-obchodnej súťaže vyhlásenej na 
základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 188/2016 
zo dňa 26.04.2016. 
 
V tejto časti LUPY s.r.o. prevádzkuje posilňovňu IRON GYM. Do tohto nehnuteľného majetku 
spoločnosť LUPY s.r.o. už investovala viac ako 100 000,00 EUR. 
 
Dňa 05.04.2018 bola s LUPY s.r.o. uzatvorená Zmluva o podnájme pozemku v areáli na 
Janotovej 12 v Bratislave č. 02/2018 na užívanie časti pozemku nachádzajúceho sa v areáli na 
Janotovej 12, parc. č. 1131,v celkovej výmere 1 281,40 m2. Zámer podnájmu bol schválený 
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 366/2017 zo dňa 
07.11.2017 ako dôvod hodný osobitného zreteľa. 
 
LUPY s.r.o. sa zaviazala vykonať projekt „OUTDOOR GYM“ do 31.12.2020. Celková výška 
investície projektu je minimálne 8 460,00 EUR.  
 
Dňa 29.05.2020 sme obdržali žiadosť od LUPY s.r.o. o schválenie presunu termínu dokončenia 
detského ihriska na Janotovej 12 a to do 30.06.2021. Dôvodom žiadosti je odloženie termínov 
dodávateľov spôsobeného pandémiou COVID-19. 
 
Súčasťou projektu bolo vybudovanie outdoorového a aj detského ihriska. Outdoorové ihrisko je 
už vybudované a teší sa najmä v tomto období veľkej popularite v rade športovcov.  
 
Dňa 30.08.2019 bola s LUPY s.r.o. uzatvorená Zmluva o podnájme na užívanie časti nebytových 
priestorov na Janotovej 12 v celkovej výmere 142,80 m2. Zámer podnájmu bol schválený 
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 59/2019 zo dňa 
25.06.2019. 
 
LUPY s.r.o. sa zaviazala vykonať „Projekt vybudovanie sauny a miestnosti pre relaxačné 
cvičenie“ do 1 roka odo dňa účinnosti danej zmluvy, .t.j. do 31.08.2020. Celková výška 
investície projektu je minimálne 20 000,00 EUR.  
 
Dňa 29.05.2020 sme obdržali žiadosť od LUPY s.r.o. o schválenie presunu termínu dokončenia 
wellness (sauny) na Janotovej 12 a to do 31.08.2021. Dôvodom žiadosti je odloženie termínov 
dodávateľov spôsobeného pandémiou COVID-19. 
 
Predmetná časť nebytových priestorov aktuálne už prechádza rekonštrukciou a miestnosť na 
relaxačné cvičenie je už takmer pred dokončením. 
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Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKS) zo dňa 09.06.2020: 

Komisia ŠKŠ odporúča miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť zmenu termínu 
vybudovania detského ihriska v areáli na Janotovej 12 uvedené v žiadosti spoločnosti Lupy s.r.o.. 
 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 11.06.2020: 

Finančná komisia berie na vedomie „Žiadosť o zmeny termínov investície LUPY, s.r.o.“ 
a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
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