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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 

(8. volebné obdobie) 

 

U Z N E S E N I A  č. 293  – 309/2022 

 

Z 26. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 28. 6. 2022 

 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 

 

Program rokovania 26. MiZ 2022 

 

1. Plnenie uznesení splatných k 26. zasadnutiu MiZ. 

UZNESENIE č. 293/2022 

 

2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra. 

UZNESENIE č. 294/2022 

 

3. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2021. (V pôvodnom programe č. 

4) 

UZNESENIE č. 295/2022 

 

4. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022. (V pôvodnom programe 

č. 5) 

UZNESENIE č. 296/2022 

 

5. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. (V 

pôvodnom programe č. 6) 

UZNESENIE č. 297/2022 

 

6. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 4/2020. (V pôvodnom programe č.7) 

UZNESENIE č. 298/2022 

 

7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o 

pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca. (V pôvodnom 

programe č. 8) 

UZNESENIE č. 299/2022 

 

8. Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a určenie 

rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období 2022 – 2026 (9. 

volebné obdobie). (V pôvodnom programe č. 9) 

UZNESENIE č. 300/2022 
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9. Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov v 

Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave. (V pôvodnom programe č. 10) 

UZNESENIE č. 301/2022 

 

10. Žiadosť Ľudmily Vasile Hrubjákovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte 

Majerníkova 60 v Bratislave. (V pôvodnom programe č. 11) 

UZNESENIE č. 302/2022 

 

11. Návrh na predaj pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12, 2300/13 a 2300/15 v k. ú. Karlova Ves 

Jurajovi Pistovičovi. (V pôvodnom programe č. 12) 

UZNESENIE č. 303/2022 

 

12. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a. s. o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 1426/486 o 

výmere 31 m2, ktorý je súčasťou pozemku parc. reg. E-KN 1288/1 k. ú. Karlova Ves. (V pôvodnom 

programe č. 13) 

UZNESENIE č. 304/2022 

 

13. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. 

Bratislava-Karlova Ves. (V pôvodnom programe č. 14) 

UZNESENIE č. 305/2022 

 

14. Prenájom dráh Školskej plavárne Majerníkova 62. (V pôvodnom programe č. 15) 

UZNESENIE č. 306/2022 

 

15. Žiadosť LUPY s. r. o. o projekt vybudovania recepcie pre vonkajší areál Janotova 12. (V pôvodnom 

programe č. 16) 

UZNESENIE č. 307/2022 

 

16. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. polrok 2022. (V pôvodnom programe č. 17) 

UZNESENIE č. 308/2022 

 

17. Informácia o vybavených interpeláciách. (V pôvodnom programe č. 18) 

UZNESENIE č. 309/2022 

 

18. Rôzne. (V pôvodnom programe č. 19) 

K bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 

Bod „Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 (do 31.augusta 2022)“, v pôvodnom 

programe ako bod č. 3, stiahol predkladateľ z programu rokovania. 

 

 

Poznámka: 

Hlasovania miestneho zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke Karlovej Vsi spolu s 

uzneseniami miestneho zastupiteľstva, a to v rubrike Miestne zastupiteľstvo / Zasadnutia 

zastupiteľstva / Zasadnutie zo dňa 28.6.2022. 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

K bodu 1.  

Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 

 

UZNESENIE č. 293/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

berie na vedomie 

 

priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

1. uznesenie č. 253/2021 (20. MiZ 2021, 28.9.2021), 

2. uznesenie č. 255/2021 (21. MiZ 2022, 14.12.2021). 

 

 

K bodu 2. 

Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra. 

 

UZNESENIE č. 294/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

berie na vedomie 

 

Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra v kontrolovanej veci: 

1. Kontrola vysporiadania práv a záväzkov po zrušenej príspevkovej organizácii Karloveský športový 

klub najmä vo vzťahu k Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, 

2. Doplňujúca kontrola ku kontrole interných predpisov ohľadne ošetrovania úrazov v podmienkach 

materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves – simulácia školského úrazu počas vyučovacieho procesu, 

3. Priebežná kontrola výberu poplatku za rozvoj v podmienkach Mestskej časti Bratislava v prvom 

polroku 2022, 

4. Pokračujúca kontrola procesu evidencie a vymáhania pohľadávok v podmienkach Mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves. 

 

 

K bodu 3. 

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2021. (V pôvodnom programe 

č. 4) 

 

UZNESENIE č. 295/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. schvaľuje 

 

záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2021 s výrokom : „Celoročné hospodárenie 

sa schvaľuje bez výhrad“. 

  

B. schvaľuje 

 

presun prebytku rozpočtu a presun zostatku finančných operácií za rok 2021 po vylúčení nevyčerpaných 

účelovo určených prostriedkov, t. j. prebytok vo výške 569 114 EUR do rezervného fondu mestskej časti. 
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K bodu 4. 

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022. (V pôvodnom 

programe č. 5) 

 

UZNESENIE č. 296/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

schvaľuje 

 

zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022 nasledovne : 

 

1. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.7 Projekty mestskej časti, dofinancovanie 

rekonštrukcie MŠ Kolískova o 154 255 EUR, 

2. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.7 Projekty mestskej časti, dofinancovanie 

rekonštrukcie ZŠ A. Dubčeka o 501 250 EUR, 

3. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 4.1 VPS, príspevok na nákup techniky o 58 000 EUR, 

4. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 5.5 Detské ihriská o 60 000 EUR, 

5. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 Rekonštrukcie materských škôl, elektronizácia 

o 20 000 EUR, 

6. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 Rekonštrukcie materských škôl, rekonštrukcia 

strechy Ladislava Sáru o 11 000 EUR, 

7. použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 804 505 EUR na krytie 

kapitálových výdavkov. 

 

 

K bodu 5. 

Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. (V 

pôvodnom programe č. 6) 

 

UZNESENIE č. 297/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

súhlasí 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní 

ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. 

 

 

K bodu 6. 

Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti v znení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2020. (V pôvodnom programe č.7) 

 

UZNESENIE č. 298/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
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súhlasí 

 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z 

nehnuteľnosti v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2020 . 

 

 

K bodu 7. 

Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o 

pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca. (V pôvodnom 

programe č. 8) 

 

UZNESENIE č. 299/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

súhlasí 

 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o doplnenie v článku 78a 

s názvom „Pôsobnosť mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca“. 

 

 

K bodu 8. 

Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a určenie 

rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období 2022 – 2026 

(9. volebné obdobie). (V pôvodnom programe č. 9) 

 

UZNESENIE č. 300/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

určuje 

 

podľa § 16 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších 

predpisov a podľa § 166 ods. 3 zákona NR SR č. 184/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na volebné obdobie rokov 2022 – 

2026 (9. volebné obdobie) v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves: 

 

 

1. 25 poslancov miestneho zastupiteľstva. 

2. 4 volebné obvody a počty poslancov v nich do miestneho zastupiteľstva takto: 

          a) volebný obvod č. 1:   5 poslancov,     

          b) volebný obvod č. 2:   7 poslancov,                

          c) volebný obvod č. 3:   7 poslancov,                  

          d) volebný obvod č. 4:   6 poslancov.     

3. podľa § 11 ods. 4 písm.  i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

rozsah výkonu funkcie  starostu na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie. 

 

 

K bodu 9. 

Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave. (V pôvodnom programe č. 10) 

UZNESENIE č. 301/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
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A. schvaľuje 

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 58,20 m2  (učebňa o 

výmere 34,20 m2 a kabinet o výmere 24,00 m2), ktoré sa nachádzajú v objekte Základnej školy Karloveská 

61 nájomcovi o. z. Klub textilných výtvarníkov ARTTEX, IČO: 31787436, Tomášikova 28, Bratislava, 

ktoré budú využívané ako ateliér textilnej a výtvarnej tvorby pre členov klubu a v rámci predmetu 

ARTEFILETIKA pre deti navštevujúce ZŠ Karloveská 61 s nájomným vo výške 1,00 €/rok s platbou za 

energie a služby spojené s užívaním predmetu nájmu podľa technického prepočtu a s dobou prenájmu od 

01.07.2022 do 31.12.2022. 

 

B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 10. 

Žiadosť Ľudmily Vasile Hrubjákovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte 

Majerníkova 60 v Bratislave. (V pôvodnom programe č. 11) 

 

UZNESENIE č. 302/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A.  schvaľuje 

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 8,76  m2, ktorý sa 

nachádza v objekte na Majerníkovej ul. č. 60, nájomcovi Ľudmila Vasile Hrubjáková, Mamateyova 1580/7, 

851 04 Bratislava, IČO: 32162383, ktoré budú využívané ako školský bufet s nájomným vo výške 43,34 

€/m2/rok s platbou za energie a služby spojené s užívaním predmetu nájmu podľa technického prepočtu a 

s dobou prenájmu od 01.08.2022 do 31.07.2027.  

 

B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 11. 

Návrh na predaj pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12, 2300/13 a 2300/15 v k. ú. Karlova Ves 

Jurajovi Pistovičovi. (V pôvodnom programe č. 12) 

 

UZNESENIE č. 303/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. schvaľuje 

 

predaj pozemkov registra C – KN k. ú. Karlova Ves 

parc. č. 2300/12 - zastavaná plocha a nádvoria o výmere 78 m2,  

parc. č. 2300/13 - zastavaná plocha a nádvoria o výmere 137 m2, 

parc. č. 2300/15 - zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1 m2, 
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vedené na liste vlastníctva č. 46 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves na Šaštínskej ulici, do výlučného vlastníctva žiadateľa Juraja Pistoviča v 

súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, za 

kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Jánom Ďurišom, znalcom v odbore 

stavebníctvo – odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti, pozemné stavby, evidenčné číslo znalca 910656 pod 

poradovým číslom 59/2022 v sume 63 400,00 Eur. 

 

B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 12. 

Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a. s. o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 1426/486 o 

výmere 31 m2, ktorý je súčasťou pozemku parc. reg. E-KN 1288/1 k. ú. Karlova Ves. (V pôvodnom 

programe č. 13) 

 

UZNESENIE č. 304/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. schvaľuje 

 

zámer odpredať na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, Bratislava 

IČO: 36361518 pozemok registra C-KN parc. č. 1426/486 – orná pôda o výmere 31 m2, k. ú. Karlova Ves, 

do výlučného vlastníctva žiadateľa, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za kúpnu cenu, ktorá bude následne 

určená znaleckým posudkom. 

 

B. schvaľuje 

 

výšku odplaty za užívanie pozemku  registra C-KN parc. č. 1426/486 – orná pôda o výmere 31 m2, k. ú. 

Karlova Ves spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, Bratislava IČO: 36361518, vo 

výške 8 Eur/m2/rok ako bezdôvodné obohatenie za obdobie bez nájomnej zmluvy v zmysle ustanovení 

Občianskeho zákonníka, 

 

C. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 13. 

Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. 

ú. Bratislava-Karlova Ves. (V pôvodnom programe č. 14) 

 

UZNESENIE č. 305/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami 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 - pozemok pod garážou z dôvodu zmeny vlastníka garáže: 
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Por. 

č. 

Nájomca 

Bydlisko 

Parcela č. 

Lokalita 

Výmera 

v m2 

Nájomné 

m2/rok/€ 

Doba nájmu 

od - do 

1. Marek Bohunský 

Segnerova 6 

841 04 Bratislava 

378 

Segnerova ulica 

20 1,97 01.07.2022 

- neurčito 

2. Danka Škultétyová, MUDr. 

Devínska Nová Ves 6917 

841 07 Bratislava 

2052 

Karloveská ulica 

27 1,97 01.07.2022 

- neurčito 

 

 

2. Predĺženie doby nájmu na pozemky pod garážami 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 - pozemok pod garážou z dôvodu uplynutia doby nájmu nájomných zmlúv nižšie 

uvedeným nájomcom:  

 

Por. 

č. 

Nájomca 

Bydlisko 

Parcela č. 

Lokalita 

Výmera 

v m2 

Nájomné 

m2/rok/€ 

Doba nájmu 

od - do 

1. Jarmila Sestrienková, Ing. 

Púpavová 45 

841 04 Bratislava 

221 

Púpavová ulica 

20 1,97 01.07.2022 

- neurčito 

2. Peter Kajzr 

Adámiho 13 

841 04 Bratislava 

1311/20 

Adámiho ulica 

21 1,97 01.07.2022 

- neurčito 

3. Ján Krošlák 

Silvánska 16 

841 04 Bratislava 

2142 

a časť dvora 2148 

Silvánska ulica 

20 

14 

1,97 

0,99 

01.10.2022- 

neurčito 

4. Tatiana Rundesová, PhDr. 

Silvánska 8 

841 04 Bratislava 

2144 

a časť dvora 2148 

Silvánska ulica 

19 

14 

1,97 

0,99 

01.10.2022- 

neurčito 

5. Miroslav Bulko 

Levárska 9 

841 04 Bratislava 

2145 

a časť dvora 2148 

Silvánska ulica 

19 

14 

1,97 

0,99 

01.10.2022- 

neurčito 

6. Jozef Rist 

Silvánska 10 

841 04 Bratislava 

2146 

a časť dvora 2148 

Silvánska ulica 

19 

14 

1,97 

0,99 

01.10.2022- 

neurčito 

7. Miroslav Bulko 

Levárska 9 

841 04 Bratislava 

2147 

a časť dvora 2148 

Silvánska ulica 

21 

14 

1,97 

0,99 

01.10.2022- 

neurčito 

8. Miroslav Bulko 

Levárska 9 

841 04 Bratislava 

2149 

a časť dvora 2148 

Silvánska ulica 

21 

14 

1,97 

0,99 

01.10.2022- 

neurčito 

9. Ľudmila Munková, Ing. 

Silvánska 18 

841 04 Bratislava 

2150 

a časť dvora 2148 

Silvánska ulica 

19 

14 

1,97 

0,99 

01.10.2022- 

neurčito 
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10. Peter Bartalos, Ing. 

Silvánska 19 

841 04 Bratislava 

2151 

a časť dvora 2148 

Silvánska ulica 

19 

14 

1,97 

0,99 

01.10.2022- 

neurčito 

11. Dana Adamková 

Silvánska 20 

841 04 Bratislava 

2152 

a časť dvora 2148 

Silvánska ulica 

19 

14 

1,97 

0,99 

01.10.2022- 

neurčito 

12. Miroslav Bulko 

Levárska 9 

841 04 Bratislava 

2153 

a časť dvora 2148 

Silvánska ulica 

19 

14 

1,97 

0,99 

01.10.2022- 

neurčito 

 

3. Predĺženie doby nájmu na pozemky – záhrady 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 - záhrady z dôvodu uplynutia doby nájmu nájomných zmlúv nižšie uvedeným nájomcom:   

 

Por. č. Nájomca 

bydlisko 

Parcela č. 

Lokalita 

Výmera 

v m2 

Nájomné 

m2/rok/€ 

Doba nájmu 

od - do 

1. Viktória Mariánková 

Staré Grunty 11 

841 04 Bratislava 

2999/19 

Staré Grunty  

614 

 

0,99 

 

 

01.07.2022 - 

30.06.2027 

2. Zuzana Urbanová, Mgr 

Tomášikova 11 

821 03 Bratislava 

2569/14,15 

Mokrohájska cesta 

249 1,00 01.07.2022 - 

30.06.2027 

3. Matúš Kniez 

Studenohorská 41 

841 03 Bratislava 

2569/17 

Mokrohájska cesta 

269 1,11 01.07.2022 - 

30.06.2027 

 

B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 14. 

Prenájom dráh Školskej plavárne Majerníkova 62. (V pôvodnom programe č. 15) 

 

UZNESENIE č. 306/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A.   schvaľuje 

 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prenájom plaveckých dráh Školskej plavárne Majerníkova 62, Bratislava v termíne od 

01.09.2022 do 31.08.2023.  

 

Výška nájomného je stanovená na 25,00 € / 1 dráha / 1 hodina v zmysle Uznesenia č. 212/2021 Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 27.04.2021, v maximálnom rozsahu: 
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Por. č. Názov Športová aktivita Maximálny 

počet hodín / 

dráh (1 mesiac) 

Maximálny 

príjem  

(1 mesiac) 

1 IUVENTA 

AQUATIX,o.z. 

synchronizované plávanie 
444 dráh/hodín 11 100,00 € 

2 ŠK Synchro Bratislava synchronizované plávanie 444 dráh/hodín 11 100,00 € 

3 KVŠ Oceán Bratislava plávanie, plutvové 

plávanie 
152 dráh/hodín 3 800,00 € 

4 Športový klub plávania a 

potápania ŽRALOK o. z. 

plávanie, plutvové 

plávanie 
152 dráh/hodín 3 800,00 € 

5 Happy Kids Bratislava plávanie 152 dráh/hodín 3 800,00 € 

6 PK Top Swim plávanie 152 dráh/hodín 3 800,00 € 

7 Prestigio Realiz Team 

Bratislava 

triatlon 
152 dráh/hodín 3 800,00 € 

8 International Sport Club plávanie 92 dráh/hodín 2 300,00 € 

9 J&T SPORT TEAM plávanie 92 dráh/hodín 2 300,00 € 

10 Plávanie NEMO plávanie 92 dráh/hodín 2 300,00 € 

11 Plavecký veteránsky klub 

Bratislava, o. z. 

plávanie 
92 dráh/hodín 2 300,00 € 

12 Radovan Klikáč plávanie 92 dráh/hodín 2 300,00 € 

13 Swimio plávanie 92 dráh/hodín 2 300,00 € 

14 Zuzana Praženková plávanie 92 dráh/hodín 2 300,00 € 

15 Trinity Triathlon Team,  

o. z. 

triatlon 
92 dráh/hodín 2 300,00 € 

16 Lenka Valentová športová príprava - 

plávanie 
92 dráh/hodín 2 300,00 € 

17 Longital Sport Club športová príprava - 

plávanie 
92 dráh/hodín 2 300,00 € 

18 Slovenská kanoistika športová príprava - 

plávanie 
92 dráh/hodín 2 300,00 € 

19 Vodácky klub Tatran 

Karlova Ves - Bratislava, 

o. z. 

športová príprava - 

plávanie 92 dráh/hodín 2 300,00 € 

20 Ján Homola kondičná príprava - 

plávanie 
92 dráh/hodín 2 300,00 € 

 

 

V tabuľke je uvedený maximálny počet dráho-hodín, ktoré si môže subjekt v konkrétnom mesiaci 

zarezervovať. Ako jednotka nájmu sa berie dráho-hodina, teda nájom jednej dráhy na hodinu. 

 

B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 15. 

Žiadosť LUPY s. r. o. o projekt vybudovania recepcie pre vonkajší areál Janotova 12. (V pôvodnom 

programe č. 16) 

 

UZNESENIE č. 307/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
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A. schvaľuje 

 

zmenu projektu využívania časti objektu v objekte na Janotovej 12 spoločnosťou LUPY s. r. o., sídlo: 

Budatínska 3101/41, 851 06 Bratislava, IČO: 47 890 002 a to nahradením projektu wellness vybudovaním 

recepcie pre vonkajší areál do 31.08.2023.  

 

B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 16. 

Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. polrok 2022. (V pôvodnom programe č. 17) 

 

UZNESENIE č. 308/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

schvaľuje 

 

miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava – Karlova Ves JUDr. Mgr. Miloslavovi Hrádekovi, LL. 

M. odmenu  za  obdobie január až jún  2022  v sume 30 % zo súčtu mesačných platov za obdobie roka 

2022. 

 

 

K bodu 17. 

Informácia o vybavených interpeláciách. (V pôvodnom programe č. 18) 

 

UZNESENIE č. 309/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

berie na vedomie 

 

informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves. 

 

 

 

 

           Dana Čahojová, v. r. 

            starostka 


