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NÁVRH  UZNESENIA 

 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 

 
1.  

schvaľuje 

 
prenájom pozemkov 
časť parc. reg. C KN č. 3125/3 vo výmere  278 m2 
časť parc. reg. C KN č. 3126    vo výmere  285 m2 
časť parc. reg. C KN č. 3128/1 vo výmere  264 m2 
parcelu reg.     C KN č. 3128/2 vo výmere  126 m2 
parcelu reg.     C KN č. 3128/3 vo výmere    39 m2 
 

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 nájomcovi 
Kanoistický klub Slávia UK Bratislava, Lackova 19, 841 04 Bratislava, IČO 31817947 na dobu 
20 rokov za cenu 1,00 Eur za celý predmet nájmu/rok do doby postavenia (kolaudácie) lodenice, 
ktorá bude slúžiť členom klubu a širokej verejnosti za účelom prevádzkovanie vodáckej činnosti. 
Od skolaudovania a uvedenia lodenice do prevádzky sa určuje výška nájomného 1,00 eur/m2 za 
rok.  

Podmienkou prenájmu je zároveň záväzok klubu do dvoch rokov vypratať(vyčistiť) pozemok a do 
5 rokov postaviť lodenicu, čo je súčasťou nájomnej zmluvy. V prípade nesplnenia týchto 
povinností môže prenajímateľ skončiť nájomnú zmluvu. Podmienkou nájmu je spolupráca klubu 
so školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti za účelom rozvíjania 
vzťahu detí k vodáckemu športu a iným voľnočasovým aktivitám naviazaným na územie 
Karloveskej zátoky.  

 
2. 
 

splnomocňuje starostu mestskej časti v predmetnej veci konať. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
 Mestská časť Bratislava-Karlova Ves dlhodobo podporuje občianske športové aktivity 
rozmanitého charakteru. Vzhľadom na geografickú polohu mestskej časti, blízkosť Dunaja a jeho 
ramena je prirodzená akcentácia vodáckych športov. Svedčí o tom vybudovanie novej lodenice 
v Karloveskom ramene, úzka spolupráca s Klubom vodných športov či Klubom vodného slalomu. 
Práve pri nastavovaní podmienok fungovania novej lodenice vstúpil na scénu i Kanoistický klub 
Slávia UK Bratislava, ktorý v tom čase hľadal nové priestory pre svojich členov či už v nájme, 
alebo možnosť vybudovania vlastnej lodenice.  
 

Na základe vzájomných rokovaní sa javí ako reálna možnosť využiť pozemky v blízkosti 
Karloveského ramena a botanickej záhrady, ktoré sú zverené do správy Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. V súčasnosti sa na pozemkoch nachádza hospodársky dvor, ktorý bol v minulosti 
využívaný na uskladnenie a manipulácia s veľkorozmernými kontajnermi. Tie už mestská časť zo 
svojho majetku vyradila. Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Karlova Ves síce tento 
pozemok stále užíva, má však náhradné riešenie, pozemok na Janotovej ulici 15 (bývalé 
zhorenisko), ktorý je dostupnosťou vhodnejší. Pozemok (ktorý je predmetom rokovania) je 
potrebné vypratať a odviezť z neho niekoľko ton neupotrebiteľného odpísaného materiálu (staré 
garáže a rôzne predmety, ktoré sa na pozemku počas rokov užívania nahromadili). Pri rokovaniach 
so záujemcom o prenájom bol predstaviteľom Kanoistického klubu Slávia UK daný zo strany 
Verejnoprospešných služieb Karlova Ves daný  prísľub spolupráce pri vypratávaní pozemku. 

 
Klub Slávia UK ku svojej žiadosti priložil prezentačný materiál, v ktorom podáva základné 

informácie o svojej existencii, histórii, členskej základni, činnosti a zameraní na mládež 
i dospelých športovcov, o financovaní klubu, pričom súčasťou tohto materiálu je i popis dlhodobej 
spolupráce s Mestskou časťou Karlova Ves spolu s verejným prísľubom túto spoluprácu naďalej 
rozvíjať. 

 
 Predkladáme návrh na prenájom pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, 
ktoré boli zverené do správy Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, nachádzajúce sa 
v bezprostrednej blízkosti Karloveského ramena: 
časť parc. reg. C KN č. 3125/3 vo výmere  278 m2 
časť parc. reg. C KN č. 3126    vo výmere  285 m2 
časť parc. reg. C KN č. 3128/1 vo výmere  264 m2 
parcelu reg.     C KN č. 3128/2 vo výmere  126 m2 
parcelu reg.     C KN č. 3128/3 vo výmere    39 m2 
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 nájomcovi 
Kanoistický klub Slávia UK Bratislava, Lackova 19, 841 04 Bratislava, IČO 31817947 na dobu 20 
rokov. 
Návrh podmienok nájmu bol predložený v dvoch alternatívach – jednu za cenu 1,00 Eur za celý 
predmet a celú nájmu za celú dobu s účelom vybudovania a prevádzkovania klubovej lodenice pre 
svoju členskú základňu, pričom štandardnou podmienkou nájmu so symbolickou cenou je úzka 
spoluúčasť na verejnoprospešných aktivitách mestskej časti a podpora mládeže v rozsahu činnosti 
príslušného podporovaného subjektu. 
 
Racionálnym sa javí aj nájom, ktorého podmienky vychádzajú z Rozhodnutia primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 
bremeno č.33/2015 vo výške 1,00 Eur/m2/rok, čo čo predstavuje  sumu 992,00 Eur/rok (83,00 
Eur/mesiac). Tento cenník je spracovaný pre všetky mestské časti, je záväzný pre Hlavné mesto 
SR Bratislavu a majetkové oddelenie použilo tieto ceny ako odporúčanie.  
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Osobitný zreteľ odôvodňujeme poskytovaním verejnoprospešnej činnosti v oblasti športu širokej 
základni vodákov, čo bude podmienkou nájmu. Podmienky nájmu navrhujeme z dôvodu potreby 
vysokej investície.  
 
Súčasťou predkladaného materiálu sú kópie žiadostí Kanoistického klubu, spolu s vyššie 
uvedeným prezentačným materiálom, náčrt budúceho záberu pozemkov. V pôvodnej žiadosti 
prejavil klub záujme aj o pozemok 3128/7, ten však nie je zverený do správy Mestskej časti. 
Mestská časť požiadal o jeho zverenie, do súčasnosti sa však na Hlavnom meste SR Bratislave, 
tento akt nezrealizoval, preto klub Slávia UK upravila svoju žiadosť a predmetom rokovania sú 
len vyššie uvedené pozemky resp. časti pozemkov v uvedených výmerách.  
 

Na základe rokovania v komisiách školstva, kultúry a športu a tiež finančnej komisie bol návrh 
uznesenia upravený tak, ako je uvedený vyššie, teda prenájom za cenu 1 eur ročne za celý predmet 
nájmu a to až do momentu postavenia Lodenice, ktorá bude slúžiť členom klubu a širokej 
verejnosti za účelom prevádzkovanie vodáckej činnosti. Od momentu kolaudácie Lodenice za 
cenu 1 eur/m2 za rok.  

Súčasťou nájomnej zmluvy bude tiež záväzok klubu do dvoch rokov vypratať pozemok a do 
5 rokov postaviť lodenicu. V prípade nesplnenia týchto povinností na toto porušeniu bude 
naviazaná možnosť skončenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa a teda mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves. Rovnako súčasťou nájomnej zmluvy bude záväzok klubu spolupracovať 
so školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti za účelom rozvíjania 
vzťahu detí k vodáckemu športu a iným voľnočasovým aktivitám naviazaným na územie 
Karloveskej zátoky.  

STANOVISKÁ KOMISIÍ 

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu (ŠKŠ) zo dňa 24.11.2020: 

Komisia ŠKŠ odporúča MiZ schváliť žiadosť Kanoistického klubu Slávia UK Bratislava 
o prenájom pozemkov v blízkosti Karloveského ramena pre účel vybudovania klubovej lodenice 
v Alternatíve 2 a prvé dva roky prenájmu pozemku poskytnúť za 1,00 Eur / rok a ďalšie roky 
prenájmu za cenu 1,00 Eur / m2 / rok so stanovením podmienky, že v prvých dvoch rokoch dôjde 
k vyprataniu pozemku. V opačnom prípade môže mestská časť zmluvu vypovedať.  
Prít.:  5    Za :   5       Proti : 0             Zdrž. :  0 
 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 26.11.2020: 

Finančná komisia prerokovala materiál „Žiadosť Kanoistického klubu Slávia UK Bratislava 
o prenájom pozemkov v blízkosti Karloveského ramena pre účel vybudovanie klubovej lodenice“ 
a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva s doplnením podmienok pre 
nájomcu : 

1. do dvoch rokov vyčistiť pozemok, 

2. do piatich rokov postaviť lodenicu a udržiavať poriadok, s výškou nájmu 1 €/rok, 

3. po piatich rokoch, po výstavbe lodenice výška nájmu 1 €/ m2 /rok.   

Prít. : 6                 Za : 6                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 

 

V Bratislave, 7.12. 2020 


