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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

berie na vedomie 

 
informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 
 

 
 

INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH INTERPELÁCIÁCH 

 
1.  Interpelácia poslanca:  JUDr. Petra Hudáková 
Predmet interpelácie: Predloženie a schválenie podnájomnej zmluvy na Novú lodenicu 
pre podnájomcu – Klubom vodného slalomu Karlova Ves 
Vybavenie interpelácie: 
1. Prečo úrad najneskôr na zastupiteľstve konanom dňa 30.6.2020 neinformoval poslancov 
miestneho zastupiteľstva o záujme Klubu vodného slalomu Karlova Ves uzatvoriť podnájomnú 
zmluvu na Novú Lodenicu o ktorom tento subjekt informoval v mesiaci máj 2020? 
 
2. Prečo úrad nezabezpečil predloženie návrhu podnájomnej zmluvy na rokovanie komisií 
(prípadne aj na rokovanie pracovnej skupiny Lodenica) a na rokovanie a schválenie Miestneho 
zastupiteľstva konaného dňa 30.6.2020 v zmysle účelu uzatvorenej nájomnej zmluvy na Novú 
Lodenicu, ktorej znenie bolo schválené uznesením č. 90/2019 o budúcom užívaní Novej 
Lodenice prijatým na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 5.11.2019?  
 
Ohľadom využívania objektu Novej lodenice boli vedené dlhé rokovania aj v rámci pracovnej 
skupiny pre riešenie budúcej prevádzky lodenice Karlova Ves (lodná skupina) vytvorenej na 
základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 19/2019 
zo dňa 19.02.2019. V rámci týchto rokovaní bola pracovná skupina informovaná o záujme 
Klubu vodného slalomu Karlova Ves o prenájom časti priestorov v objekte Novej lodenice. 
 

Predmetný klub nemal záujem o využívanie celého objektu Novej lodenice určenej pre vodácku 

činnosť (1. prízemné podlažie a druhé nadzemné podlažie). V tomto zmysle bola aj formovaná 

samotná Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 81/2020 zo dňa 16.03.2020 (ďalej len 

„nájomná zmluva“) uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves (ďalej len 

„prenajímateľ“) a Klubom vodných športov Karlova Ves (ďalej len „nájomca“) cit. „nájomca 

je povinný uzatvoriť jednotlivo podnájomné zmluvy s klubom vodných športov s Klubom 

vodného slalomu Karlova Ves a s OZ Board Academy (kurzy Stand Up Paddleboardu), a to 

najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy Miestne zastupiteľstvo schváli podmienky podnájmu vrátane 

rozsahu a ceny podnájmu, ktoré budú primerané k celkovému rozsahu a cene nájmu.“. Nájomná 

zmluva bola uzatvorená na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves č. 90/2019 zo dňa 05.11.2019 a citovaný text bol schválený 

a pripojený formou prílohy k danému uzneseniu. 

 

Po uzatvorení nájomnej zmluvy bolo povinnosťou nájomcu, aby oslovil subjekty uvedené v Čl. 

VI. bod 9 písm. i) nájomnej zmluvy a v prípade ich záujmu začal rokovania o podmienkach 

uzatvorenia podnájomnej zmluvy. Z dôvodu opatrení pre šírenie nákazy COVID-19 boli 

rokovania pozastavené, resp. sa začali až v období mesiaca máj 2020 formou emailovej 
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komunikácie, kedy podľa informácie nájomcu bolo zo strany OZ Board Academy (kurzy Stand 

Up Paddleboardu) oznámené, že v súčasnosti nemajú záujem na spoluprácu. Záujem 

o spoluprácu potvrdil Klub vodného slalomu Karlova Ves, avšak bez konsenzu na konkrétnych 

podmienkach podnájmu, resp. podnájomnej zmluvy. Nájomca spracoval návrh podnájomnej 

zmluvy v súlade s Čl. VI. bodu 9 písm. i) nájomnej zmluvy, s určením rozsahu (podľa záujmu 

podnájomcu) a ceny podnájmu k celkovému rozsahu a cene nájmu, tak aby sa nájomca 

primerane podieľal na zmluvných záväzkoch nájomcu.  

 

V zmysle Čl. VI Práva a povinnosti zmluvných strán , ods. 10 miestny úrad vyzval dňa 

24.06.2020 nájomcu na riadne plnenie zmluvných záväzkov uvedených v Čl. VI. bod 9 písm. 

i) nájomnej zmluvy.  

 

Rokovania o návrhu zmluvy následne prebiehali v mesiacoch júl až september aj za účasti 

zástupcov miestneho úradu a  ku konečnému zneniu zmluvy o podnájme nebytových priestorov 

dospeli jej účastníci až na stretnutí za účasti zástupcov miestneho úradu dňa 09.10.2020. 

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves ako prenajímateľ určila základný rámec práv 

a povinností medzi nájomcom a budúcim podnájomcom v nájomnej zmluve, podnájomný 

vzťah je však zmluvným vzťahom medzi nájomcom a podnájomcom, preto jeho obsah určujú 

nájomca a podnájomca a prenajímateľ nemôže určovať zmluvné podmienky, vrátane 

jednotlivých práv a povinností tohto zmluvného vzťahu, nepriamo však cez záväzok nájomcu 

uvedený v Čl. VI. bode 9 písm. i) nájomnej zmluvy si mestská časť Bratislava - Karlova Ves 

ako prenajímateľ zabezpečila, aby podmienky určené pre nájomcu primerane platili aj pre 

podnájomcu. Napriek skutočnosti, že podmienky podnájmu a rokovania o obsahu podnájomnej 

zmluve sú vecou jej zmluvných strán – nájomcu a podnájomcu, miestny úrad sa v záujme 

dosiahnutia konsenzu o zmluvných podmienkach, ktoré by boli pre mestskú časť 

akceptovateľné a spĺňali by podmienku uvedenú v Čl. VI. bode 9 písm. i) nájomnej zmluvy, 

aktívne zúčastňoval a organizačne zabezpečoval stretnutia nájomcu a podnájomcu, 

vrátane poskytovania odbornej a právnej pomoci pri koncipovaní znenia podnájomnej zmluvy.  

 

O záujme o uzatvorenie podnájomnej zmluvy, ktorý v mesiaci máj 2020 prejavil Klub vodného 

slalomu Karlova Ves miestny úrad neinformoval miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava - Karlova Ves najneskôr na jeho zasadnutí dňa 30.06.2020 z dôvodu, že v uvedenom 

čase miestny úrad nemal žiadnu konkrétnu informáciu o podmienkach uzatvorenia 

podnájomnej zmluvy, iba Klubom vodného slalomu deklarovaný záujem na užívaní časti Novej 

lodenice. Aj s ohľadom na znenie Čl. VI. bod 9 písm. i) nájomnej zmluvy sa domnievame, že 

samotná informácia bez konsenzu strán podnájomného vzťahu o konkrétnych podmienkach, 

nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Podľa Čl. VI. bod 9 písm. i) nájomnej zmluvy miestne 

zastupiteľstvo schvaľuje podmienky podnájmu, preto v danom čase nebolo dôvodné 

informovať miestne zastupiteľstvo o deklarovanom záujme bez poznania akýchkoľvek ďalších 

konkrétnych skutočností, týkajúcich sa uzatvorenia podnájomnej zmluvy, ktoré by bolo možné 

považovať za podmienky podnájmu. 

 
Ako už bolo uvedené ku konsenzu nájomcu a podnájomcu o zmluvných podmienkach tak, aby 
boli pre obe zmluvné strany prijateľné a zároveň, aby boli v súlade s Čl. VI. bod 9 písm. i) 
nájomnej zmluvy, zmluvné strany dospeli za účasti zástupcov miestneho úradu až na stretnutí 
na dňa 09.10.2020. Z tohto dôvodu bude návrh zmluvy o podnájme nebytových priestorov 
predložený na najbližšie zasadnutia komisií, rady a miestneho zastupiteľstva. 
 

2.  Interpelácia poslanca:  JUDr. Petra Hudáková 
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Predmet interpelácie: Lávka pri OD Centrum 
Vybavenie interpelácie: 

1. Je lávka, pri OD Centrum, ktorá je dlhodobo v zlom technickom stave v správe mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves? 

 

Na základe Vašej interpelácie „Je lávka pri OD Centrum, ktorá je dlhodobo v zlom technickom 

stave v správe MČ Karlova Ves?“ by som Vám okrem stručnej odpovede: „Táto lávka nie je 

zverená do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves“ rada prezentovala širšiu verziu 

našich snáh a skúseností s riešením predmetného problému. 

 

Objekt obchodného domu Centrum pozostáva z viacerých častí, prioritne časti predajní 

spojených chodbou, celá časť vo vlastníctve súkromnej spoločnosti, samostatných obchodíkov 

vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov, lávky a pochôdznej terasy nadväzujúcej na bytové domy 

a celé prepojené s pozemkami vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. 

Mestská časť sa intenzívne snažila problém riešiť v období, kedy technický stav naznačoval, že 

lávka môže byť staticky nestabilná  a bude vyžadovať rekonštrukciu spolu s predstaviteľmi 

hlavného mesta ako aj majiteľmi  obchodného domu. Toto sa nestretlo s pochopením. 

 

V roku 2019, keď sa stav lávky stal nebezpečným, ohradili sme lávku mechanickými 

zábranami, aby nedošlo k zraneniam okoloidúcich, pričom sme intenzívne rokovali 

s predstaviteľmi hlavného mesta – viceprimátorkou Ing. Kratochvílovou -  o potrebe nápravy 

existujúceho problému. Nakoľko k náprave nedošlo, vydal stavebný úrad Karlova Ves 

rozhodnutie, ktorým vyzval vlastníka stavby neodkladné zabezpečovacie práce. Toto 

rozhodnutie Vám prikladáme. 

 


