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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

(8. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 36  – 45/2019 
 

Z 3. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 30. 4. 2019 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
 
1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
UZNESENIE č. 36/2019 
 
2. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019. 
UZNESENIE č. 37/2019 
 
3. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. 
Bratislava -Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 38/2019 
 
4. Opätovná žiadosť PaedDr. Milana Mikulíka o zmenu účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu. 
UZNESENIE č. 39/2019 
 
5. Žiadosť Ing. Milana Boháča o súhlas s umiestnením vodovodnej prípojky na pozemkoch registra C-KN 
časti parc. č. 3651/124 a časti parc. č. 3651/127 a o súhlas s umiestnením areálového rozvodu na pozemku 
časti parc. č. 3651/124, k. ú. Karlova Ves. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
 
6. Žiadosť p. Jakuba Viznera o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry. 
UZNESENIE č. 40/2019 
 
7. Rámcová náplň práce komisií. 
UZNESENIE č. 41/2019 
 
8. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže - objekt  Matejkova 20. 
UZNESENIE č. 42/2019 
 
9. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s.. 
UZNESENIE č. 43/2019 
 
10. Odmena miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2019. 
UZNESENIE č. 44/2019 
 
11.  Rôzne. 
UZNESENIE č. 45/2019. 
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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 30.4.2019. 
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K bodu 1.  
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 

UZNESENIE č. 36/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 382/2017 31.3.2019 TP: 31.12.2019 
2. Dana Čahojová, starostka MČ 340/2017 31.3.2019 TP: 31.12.2019 
3. Dana Čahojová, starostka MČ 369/2017/C 31.3.2019 TP: 31.12.2019 

 
 
K bodu 2. 
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2019. 

 
UZNESENIE č. 37/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

schvaľuje 
 
 

zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výdavkovej časti nasledovne: 
 
a) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 Materská škola Pod Rovnicami 1, výmena 

hydroizolácie strechy a s tým súvisiace práce o 20 000 €, 
b) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 Materská škola Pod Rovnicami 1, výmena 

bleskozvodu o 10 000 €, 
c) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 Materská škola Borská 4, revitalizácia areálu 

s novými hracími prvkami o 21 500 €, 
d) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 Materská škola Suchohradská 3, revitalizácia 

areálu s novými hracími prvkami o 4 000 €, 
e) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 Materská škola Majerníkova 11, výmena 

strechy  o 60 000 € 
f) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.1 Materská škola Majerníkova 11, výmena 

bleskozvodu  o 9 000 € 
g) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.2 Základná škola Majerníkova 62, rekonštrukcia 

osvetlenia v telocvični  o 4 000 € 
h) použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na krytie kapitálových výdavkov 

vo výške 128 500 €. 
 

 
K bodu 3. 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. 
Bratislava-Karlova Ves. 

 
UZNESENIE č. 38/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
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schvaľuje 

 
A. 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 
- pozemky pod garážami z dôvodu zmeny vlastníkov garáží (všetky tri z titulu dedičstva): 
 

Por. 
čís. 

Nájomca 
Bydlisko 

Parc. čís. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. Peter 
Mališka 
Pod Rovnicami 
710/15 
Bratislava 

387 
pozemok pod garážou 
Segnerova ul. 

20  1,97 01.05.2019 
neurčito  

2. Ing. Peter 
Pajbach 
Beňadická 32 Bratislava a 
Pavol Pajbach 
Znievska 8 
Bratislava 

479 
pozemok pod garážou 
Pod 
Rovnicami  

24 1,97 01.05.2019 
neurčito 

3. Elena Korecká 
Majerníkova 58 
Bratislava 

480 
pozemok pod garážou 
Pod Rovnicami  

29 1,97  01.05.2019 
neurčito  

 
B. 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 
nasledovným nájomcom: 
 

Por. 
čís. 

Nájomca bydlisko Parc. čís. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba 
nájmu 
od - do 

1. Anastázia 
Chlebovcová 
Karloveská 11 
Bratislava 

2569/20,21 
Mokrohájska cesta  

286 0,99 01.05.2019 
30.04.2024  

2.  Miroslav 
Minárik 
Wolkrová 21 
Bratislava 

2569/24 
Mokrohájska 
cesta  

229 0,99 01.05.2019 
30.04.2024 

3. Ján Grega 
Dostojevského rad 15 
Bratislava 

2569/22 
Mokrohájska 
Cesta 

270 1,00 01.05.2019 
30.04.2024 

4. Regia Silvia 
Victoria Mgr. art. 
Čsl. parašutistov 9 
Bratislava 

3288, 3289,3290 
Nad Devínskou 
cestou  

924 1,01 01.05.2019 
30.04.2024 
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K bodu 4. 
Opätovná žiadosť PaedDr. Milana Mikulíka o zmenu účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu. 

 
UZNESENIE č. 39/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

neschvaľuje 
 
opätovnú žiadosť nájomcu o zmenu účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu dohodnutú v čl. III. ods. 2 
nájomnej zmluvy č. 1060246012 zo dňa 04.07.2012, z pôvodne dohodnutého účelu a spôsobu užívania 
predmetu nájmu – predaja módnych doplnkov a poskytovania grafických služieb na novo dohodnutý účel 
a spôsob užívania predmetu nájmu – prevádzkovanie rýchleho občerstvenia cez okienko, na základe 
opätovnej písomnej žiadosti nájomcu zo dňa 25.01.2019, 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. 
 
 
K bodu 5. 
Žiadosť Ing. Milana Boháča o súhlas s umiestnením vodovodnej prípojky na pozemkoch registra              
C-KN časti parc. č. 3651/124 a časti parc.č.3651/127 a o súhlas s umiestnením areálového  rozvodu 
na pozemku časti parc.č. 3651/124, k.ú. Karlova Ves. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
 
 
K bodu 6. 
Žiadosť p. Jakuba Viznera o prenájom nebytových priestorov v KCK. 
 

UZNESENIE č. 40/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením  § 9a, ods. 9 zákona SNR 
č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení p. Jakubovi Víznerovi, Holíčska č. 18, 851 015 
Bratislava priamy prenájom nebytových priestorov o výmere 36,50 m2 nachádzajúcich sa v objekte 
Karloveského centra kultúry, Molecova 2, Bratislava  s nájomným vo výške 12,00 €/m2/rok,  s dobou 
prenájmu od 01.05.2019 na dobu neurčitú za účelom uskladnenia techniky, a ako skúšobňa hudobnej 
skupiny.  
 
 
K bodu 7. 
Návrh - Rámcová náplň práce komisií. 
 

UZNESENIE č. 41/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
určuje 

 
rámcovú náplň práce komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s účinnosťou 
1. mája 2019. 
 
 
 



 6

K bodu 8. 
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže – objekt Matejkova 20. 
 

UZNESENIE č. 42/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte 
Matejkova 20 v Bratislave (príloha). 
 
 
K bodu 9. 
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s. 
 

UZNESENIE č. 43/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
 

vyhlásenie  verejnej  obchodnej  súťaže na  odpredaj  majetku - 330 ks akcií emitenta Prima banka a.s., 
ISIN 1110001270 v menovitej hodnote 399,00 eur a následne uzavretie kúpnej zmluvy o kúpe akcií podľa 
§ 30 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných   papieroch a investičných   službách   a o zmene   a doplnení   
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) s nasledovnými podmienkami: 

 
A. Predmet požadovaného záväzku: 
Predmetom záväzku je kúpa cenných papierov – akcií, ktorých vlastníkom je vyhlasovateľ: 

 
Názov emitenta cenných papierov:           Prima banka Slovensko, a.s., 

so sídlom Hodžova 11, 
010 11 Žilina 

Identifikačné číslo emitenta:                      0031575951 
Zápis v obchodnom registri:                       zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel 
Sa, vložka č. 148/L 
Druh akcií:                                                    kmeňové akcie 
ISIN:                                                              SK1110001270 
Forma akcií:                                                 na meno 
Podoba akcií:                                                zaknihované  
Menovitá hodnota akcií:                399,00 €  
Počet akcií:                                                   330 
Podiel z emisie:                                             0,329 % 
 

B. Adresa a termín podania návrhov a miesto určené pre prijímanie návrhov: 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám.sv. Františka 8, 842 62 Bratislava prostredníctvom 
podateľne  
Termín: 15.05.2019– 14.06.2019 do 12.00 hod. 

 
C. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy: 

Návrh zmluvy musí obsahovať tieto náležitosti: 
1. v prípade fyzickej osoby: 
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meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, označenie bankového 
spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefonický kontakt, príp. mailová adresa, 
podpis. 

2. v prípade fyzickej osoby-podnikateľa: 
obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, označenie bankového spojenia, z 
ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefonický kontakt, emailová adresa, podpis 

3. v prípade právnickej osoby: 
obchodné meno alebo názov, sídlo, označenie právnej formy právnickej osoby, 
identifikačné číslo, mená a priezviská osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby, 
označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefonický kontakt, 
príp. mailová adresa, podpisy osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby. 

 
Návrh zmluvy musí obsahovať cenu za jednu akciu emisie ISIN 1110001270 minimálne vo výške 
522,69 € a navrhovaným predmetom kúpy musia byť všetky akcie vyhlasovateľa v počte 330 ks. V 
návrhu zmluvy musí byť uvedený tiež spôsob a termín splatnosti kúpnej ceny. 
Predložené návrhy zmluvy nemôžu obsahovať alternatívne spôsoby plnenia záväzku. 
Návrh zmluvy musí obsahovať ustanovenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy v zmysle § 47a zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 
D. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

1.   Navrhovateľ spolu s návrhom zmluvy predloží: 
a) v prípade fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby originál alebo overenú 

fotokópiu  výpisu  z obchodného  registra,  príp.  iného  registra  nie  staršieho  ako  tri 
mesiace,  
b) čestné  vyhlásenie,  že  na  jeho majetok  nebol  vyhlásený  konkurz  ani  nebol  
zamietnutý návrh proti nemu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku 
c)  čestné  vyhlásenie,  že  má  vysporiadané  všetky  záväzky  voči  vyhlasovateľovi  
a jeho organizáciám a zariadeniam. 

 
2.   Návrhy  zmluvy  musia  byť  písomné  a vyhotovené  v slovenskom  jazyku.  Ak  sú  doklady 
predložené spolu s návrhom  zmluvy v inom ako v slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené 
do slovenského jazyka. 
3.   V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah 
zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 
4.   Do súťaže sa nezahrnú: 
-     návrhy zmluvy, ktorých obsah nezodpovedá vyhláseným podmienkam súťaže, 
-     návrhy zmluvy, ku ktorým neboli predložené všetky požadované doklady,  
-     návrhy  navrhovateľov,  na  majetok  ktorých  bol  vyhlásený  konkurz  alebo  bolo  proti 
navrhovateľovi   začaté   konkurzné   konanie,   alebo   bol   proti   navrhovateľovi   pre nedostatok 
majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, 
-     návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi. 
5.   Predložený návrh nemožno po uplynutí lehoty, určenej pre prijímanie návrhov, odvolať. 
 

E. Spôsob a lehota podávania návrhov zmluvy: 
1.   Návrhy   zmluvy   spolu   s požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   v uzatvorenej 
obálke, na ktorej bude uvedené: 
a) presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa, 
b) označenie obálky: Obchodná verejná súťaž – Verená obchodná súťaž :akcie Prima banka 
Slovensko ,a.s.–NEOTVÁRAŤ“ adresa príjemcu: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám.sv. 
Františka 8, 842 62 , Bratislava 
2.   Návrhy   zmluvy   spolu   s požadovanými   dokladmi   je   možné   podať   najneskôr   do 
14.06.2019 do 12.00 hod. 
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F. Postup pri vyhodnocovaní návrhov zmlúv: 
1.   Vyhlasovateľ   označí   došlé   návrhy   podacím   číslom,   dátumom   a hodinou   doručenia 
a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov. 
2.   Vyhodnotenie  súťažných  návrhov  sa  uskutoční  prostredníctvom komisie vymenovanej 
starostkou mestskej časti.  
3.   Pred otvorením prvého návrhu zmluvy oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a 
skontroluje  neporušenosť  obálok.  Návrhy  zmluvy  doručené  po  uplynutí  lehoty  na 
predkladanie súťažných návrhov budú zo súťaže vylúčené. 
4.   O otváraní   obálok   a vyhodnotení   súťaže   sa   spíše   protokol,   do   ktorého   sa   uvedú 
identifikačné  údaje  navrhovateľov,  súlad  obsahu  návrhov  zmlúv  vrátane  priložených 
dokladov   s podmienkami   súťaže,   ponúkané   ceny,   spôsob   hodnotenia   a výsledok 
vyhodnotenia.  Členovia  komisie  vyhlásia  poradie  úspešnosti  posudzovaných  návrhov 
zmluvy. 
 

G. Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov: 
a) Výška kúpnej ceny – váha kritéria 100 % 
V prípade zhody vo výške kúpnej ceny bude rozhodovať termín splatnosti kúpnej ceny 
a v prípade zhody v oboch uvedených kritériách bude rozhodovať skorší termín podania 
prihlášky.  
 

 
H. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 

1.   Vyhlasovateľ oznámi prijatie vybraného návrhu úspešnému navrhovateľovi najneskôr do 10 
dní odo dňa vyhodnotenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže, ktorého vyzve na  podpis  
zmluvy  a  zaslanie  príslušného  počtu  rovnopisov  podpísaných  zo  strany navrhovateľa. 
2.   Vyhlasovateľ v prípade, že návrh zmluvy úspešného navrhovateľa obsahuje formálne 
nedostatky,   v súlade   s   §   285   Obchodného   zákonníka   vyzve   navrhovateľa   na doplnenie   
a vykonanie  opravy.  Po   akceptovaní  odstránených  nedostatkov,   resp. doplnení zmluvy 
navrhovateľom, vyhlasovateľ vyzve navrhovateľa na podpis zmluvy. 
3.   Vyhlasovateľ  po  ukončení  súťaže  do  10  dní  odo  dňa  zasadnutia  komisie  určenej  na 
vyhodnotenie návrhov písomne upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich 
návrhy sa odmietli. 
 

I. Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže: 
 

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283, § 285 ods. 2 a § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje 
právo: 
a)   meniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť; v prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže, 
b)  pri  formálnych  nedostatkoch  návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na 
doplnenie a vykonanie opravy, 
c)   odmietnuť  všetky  predložené  návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu. 
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K bodu 10. 
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2019. 
 

UZNESENIE č. 44/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava – Karlova Ves JUDr. Mgr. Miloslavovi Hrádekovi, LL. 
M. odmenu za 1. štvrťrok 2019 vo výške 2 043 €. 
 
 
K bodu 11. 
Rôzne. 
Návrh poslanca Savčinského: Návrh na voľbu členov komisií - neposlancov. 
 

UZNESENIE č. 45/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
volí 

 
za členov komisií miestneho zastupiteľstva z ďalších osôb (neposlancov) s účinnosťou od 1. mája 2019 
nasledovne: 
 

1. Komisia územného rozvoja a výstavby – Ing. Juraj Sumbal, 
2. Komisia školstva, kultúry a športu – Ing. Peter Halák. 

 
 
 
 
 
 
 

Dana Čahojová, v. r. 
starostka 
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Príloha k uzneseniu č. 42/2019 

 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 
Mestská časť Bratislava–Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Bratislava 

v zmysle  § 9a ods. 9 v  spojitosti s § 9a ods. 1 písm. a/  zákona číslo 138/1991 Zb.  
o    majetku obcí  

v    znení neskorších predpisov 
 

v y h l a  s  u  j e 
 
obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o  nájme nebytových priestorov  
v objekte na Matejkovej ul. č. 20 v Bratislava   za nasledovných súťažných podmienok: 

 
 
1.   Prenajímateľ / vyhlasovateľ 

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves 
Námestie sv. Františka 8 
842 62   Bratislava 
v  zastúpení starostky:  Dany Čahojovej 
IČO:  00603520 

 
2.  Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže sú nebytové priestory nachádzajúce sa v administratívnej časti 
objektu na Matejkovej 20 v Bratislave, súpisné číslo 5042. Stavba je zapísaná na liste vlastníctva č. 
2508.  
Predmetné nebytové priestory sú vybavené rozvodmi elektrickej energie, vody, kanalizácie, ústredne 
vykurované, kancelárie sú osvetlené denným svetlom.  
Predmet obchodnej verejnej súťaže sa ponúka a prenajíma ako celok, nie je ho možné prenajať 
jednotlivo. Situačný plán predmetu obchodnej verejnej súťaže tvorí prílohu týchto podmienok.  
K plnohodnotnému užívaniu predmetu obchodnej verejnej súťaže sú nevyhnutné opravy.     (viď. 
príloha). Rozsah a časový plán opráv má váhu 50% pri hodnotení ponuky.   
 

3.   Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

Meno:   Mgr. Eva Osrmanová 
Telefón:   02/707 11 192 
E-mail:   eva.osrmanova@karlovaves.sk  

 

4.   Doba nájmu 
Nájomná zmluva bude s víťazom Obchodnej verejnej súťaže uzavreté na dobu určitú    na 20 rokov.  
 

5.  Typ zmluvy  
Nájomná zmluva podľa zákona č. 116/1990 Zb. o  nájme a  podnájme nebytových priestorov 
v  aktuálnom znení. 
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6.  Výška nájomného 

 Najnižšia ponuka je stanovená výškou nájomného  – 80,00 EUR/ m2 /rok . 
 V cene nájmu nie sú zahrnuté poplatky za energie a služieb spojených s nájmom. 
Výška nájomného je znížená o 20 % oproti obvyklému komerčnému nájmu administratívnych priestorov 
v okolí. 
Výška nájomného je fixná a neznižuje sa o sumu nájomcom vynaložených nákladov na rekonštrukciu. 
Technické zhodnotenie po ukončení vzťahu prechádza do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves a je kompenzované vyššie uvedenou 20 % zľavou z komerčného nájomného. 
 

7. Účel nájmu 
Výkon administratívnych činností. 
 

8. Termín obhliadky 
  Záujemcovia si môžu dohodnúť termín a  hodinu obhliadky predmetu nájmu s  kontaktnou osobou 

vyhlasovateľa uvedenou v  bode 3. týchto podmienok.  
 

9. Spôsob podávania súťažných návrhov 
Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s   uvedením  
identifikačných  údajov na Miestny úrad Bratislava–Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 
Bratislava alebo osobne do podateľne miestneho úradu  s   označením: 
 

„Obchodná verejná súťaž – MATEJKOVA  20  – NEOTVÁRAŤ“ 

Tlačivá záväzného návrhu je možné získať na internetovej stránke www.karlovaves.sk  
alebo  v  kancelárii číslo 215 na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves v úradných 
hodinách. 
Súťažné návrhy je možné podať len na tlačive záväzného návrhu, ktorý je prílohou týchto podmienok. 
Na iné návrhy sa nebude prihliadať.  

10. Lehota na podávanie súťažných návrhov 
Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v  termíne do 31.05.2019 do 12.00 hod. Pri záväzných 
súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum podateľne Miestneho úradu Mestskej 
časti Bratislava–Karlova Ves. Záväzné súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť, 
dopĺňať ani upravovať. Do súťaže nemožno zaradiť návrhy ktoré boli predložené po termíne určenom 
v týchto súťažných podmienkach, ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažných podmienkam.   
 

11. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov a výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy 
 Výška ponúkaného nájomného za m2/rok  -  váha kritéria 50 % 
 Rozsah a časový plán opráv              -  váha kritérií  50 % 
 
12. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmlúv 

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr  dňa 07.06.2019 na úradnej tabuli Mestskej časti 
Bratislava–Karlova Ves a   na internetovej stránke www.karlovaves.sk. Vyhlasovateľ si vyhradzuje 
právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.  
Navrhovatelia, ktorí podali víťazné návrhy na konkrétne nebytové priestory budú  o  výsledku  
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upovedomení písomne a   bude s   nimi uzavretá nájomná zmluva.  
Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o  tejto skutočnosti taktiež upovedomení písomne.  
 
V  prípade, že s   víťazmi obchodnej verejnej súťaže na jednotlivé nebytové priestory nebude    
z akýchkoľvek dôvodov zo strany budúceho nájomcu uzatvorená nájomná zmluva, vyhlasovateľ 
uzatvorí nájomnú zmluvu s   nasledujúcim záujemcom, ktorý ponúkol druhú najvhodnejšiu ponuku. 

 
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 

13.1. Kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž, prípadne zmeniť 
podmienky obchodnej verejnej súťaže.  O  zrušení a  zmene podmienok budú  navrhovatelia,  
ktorí podali návrhy, informovaní písomne.  
Zrušenie, ako aj zmena podmienok súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli mestskej časti 
Bratislava–Karlova Ves pri vchode do budovy miestneho úradu na Námestí  sv. Františka 8 
v   Bratislave a   na internetovej stránke www.karlovaves.sk.  

13.2. Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.  
13.3 V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z  hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených 

v  súťažných podkladoch vyradiť návrh z  obchodnej verejnej súťaže. 
 
 
 
                     Dana Čahojová 
                          starostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


