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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 
/ 8. volebné obdobie / 

  
 
 
 
 

Materiál na 14. rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 15.12.2020 

 
 
 
 
 
 

Žiadosť 
Klubu vodného slalomu KV a Klubu vodných športov o predĺženie nájomnej zmluvy 

na časť objektu tzv. „starej“ lodenice, k. ú. Karlova Ves     
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
Predkladateľ:                Návrh na uznesenie: 
Mgr. Katarína Procházková, PhD.         Miestna rada            
prednosta miestneho úradu               MČ Bratislava – Karlova Ves  
 
 

 
Spracovateľ:                                                             p r e r o k o v a l a 
Ing. Veronika Litavská 
oddelenie majetkové  a podnik. činností            Návrh 

................................ a  
 o d p o r ú č a 

  
 materiál predložiť do miestneho                                          

zastupiteľstva 
           
 
  
 
 
 
        
Prerokované: 
 
- v komisii ŠKŠ         24.11.2020   - stanovisko komisie je obsahom materiálu            
- v komisii F              26.11.2020   - stanovisko komisie je obsahom materiálu 
- v miestnej rade        01.12.2020   - stanovisko miestnej rady je obsahom materiálu 
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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO   MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA  –  KARLOVA  VES 
 

A. 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  
 
 

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/ 

1.1.2021 – 16.3.2025 

objekt  na pozemku 
parc.č.3108  
Botanická ulica 

 
 

B. splnomocňuje 
 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 
 
 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 

k žiadostiam Klubu vodného slalomu KV a Klubu vodných športov KV o predĺženie 
nájomnej zmluvy na časť objektu tzv. „starej“ lodenice a priľahlých pozemkov , k. ú. 

Karlova Ves     
______________________________________________________________________________ 

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves má v súčasnosti uzatvorené nájomné zmluvy 
s Klubom vodného slalomu KV č. 87/2018 a s Klubom vodných športov KV č. 89/2018 na spoločný 
prenájom objektu starej lodenice a parcely C-KN č. 3108 a zabezpečenie práva prechodu 
na pozemkoch – parcelách C-KN č. 3110/5, 3111/1, 3110/16, tvoriacich prístup k budove. Spoločný 
prenájom nehnuteľností uvedených vyššie bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
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Bratislava – Karlova Ves č. 415/2018 dňa 24.04.2018. Následným dodatkom č.1 u oboch nájomcov 
bol nájom predĺžený na dobu jedného roka, do 31.12.2020. 

 Dňa 9.10.2020 sa Klub vodného slalomu KV obrátil so žiadosťou o predĺženie nájomnej 
zmluvy č. 87/2018 na ďalšie obdobie za účelom vykonávania športovej činnosti, všestranného 
napomáhania rozvoja telovýchovy a športu detí a mládeže v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
a vytvárania podmienok pre realizáciu ich mnohostranných záujmov ako aj vykonávania 
hospodárskej činnosti. Súčasťou predmetnej zmluvy je aj údržba objektu starej lodenice na náklady 
klubu. 

 Dňa 27.10.2020 sa Klub vodných športov KV obrátil so žiadosťou o predĺženie nájomnej 
zmluvy na ďalšie obdobie za účelom zabezpečenia podmienok pre vodácky šport na Botanickej 
ulici v Bratislave. V priestoroch starej lodenici sa nachádzajú najmä šatne pre členov, menší priestor 
na uloženie a drobné opravy lodí a spoločenské priestory, ktoré využívajú celoročne skauti 
a členovia lodenice na prednášky, inštruktáž o technike a bezpečnosti na vode, spoločné stretnutia 
a premietania. Vzhľadom na značný počet členov, sú takéto priestory životne dôležité pre klub. 
Súčasťou predmetnej zmluvy je aj starostlivosť o budovu na náklady klubu, kde je potrebné 
vytvoriť fond opráv, ktorý je tvorený najmä z členského poplatku. 

Vzhľadom na uvedené navrhujeme z dôvodov hodných osobitného zreteľa, predĺžiť 
spoločný nájom Klubu vodného slalomu KV a Klubu vodných športov KV, na objekt starej lodenice 
a priľahlých pozemkov v areáli do roku 2025, tak ako sú uzatvorené nájomné zmluvy na priestory 
klubov v objekte novej lodenice, tak aby mohla byť zachovaná ich športová verejnoprospešná 
činnosť v areáli na Botanickej ul. 
 

O nájme pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods.9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu horného osobitného zreteľa vzhľadom 
k horeuvedenému , miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 
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/ 

1.1.2021 – 16.3.2025 

objekt  na pozemku 
parc.č.3108  
Botanická ulica 

            
 

            Zámer Klubu vodného slalomu KV a Klubu vodných športov KV o predĺženie nájmu 
na časť objektu tzv. „starej“ lodenice a priľahlých pozemkov v areáli na Botanickej ul. boli 
zverejnené na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 27.11.2020.  
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Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 24.11.2020: 
Komisia ŠKŠ odporúča MiZ schváliť Žiadosť Klubu vodného slalomu KV a Klubu vodných 
športov KV o predĺženie nájmu na časť objektu tzv. „starej“ lodenice 
Prít.:  5     Za :      5                      Proti : 0                         Zdrž. :  0 
 
Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 26.11.2020: 
Finančná komisia prerokovala materiál „Žiadosť Klubu vodného slalomu KV a Klubu vodných 
športov KV o predĺženie nájmu na časť objektu tzv. „starej“ lodenice“ a odporúča predložiť 
materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Prít. : 6                 Za : 6                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 
 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Klubu vodného slalomu 
KV a Klubu vodných športov KV o predĺženie nájmu na časť objektu tzv. „starej“ lodenice a 
odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

 

V Bratislave, dňa 08.12.2020   
 


