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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

(8. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 50 – 64/2019 
 

Z 5. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 25. 6. 2019 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
 
1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
UZNESENIE č. 50/2019 
  
2. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2019. 
UZNESENIE č. 51/2019 
  
3. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2018. 
UZNESENIE č. 52/2019 
  
4. Návrh na zmenu rozpočtu - tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves na rok 2019. 
UZNESENIE č. 53/2019 
  
5. Návrh dodatku č. 2 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves a určenie platu starostky. (V pôvodnom návrhu č. 8) 
UZNESENIE č. 54/2019 
  
6. Návrh na budúce využívanie Novej lodenice. (V pôvodnom návrhu č. 9) 
UZNESENIE č. 55/2019 
  
7. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na využívanie Starej lodenice. (V pôvodnom návrhu č. 10) 
UZNESENIE č. 56/2019 
  
8. Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR o prehodnotenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 28/2019 (o zníženie nájomného). (V pôvodnom návrhu č. 11) 
UZNESENIE č. 57/2019 
  
9. Predĺženie nájmov v objekte na Majerníkovej 60 pre žiadateľov - Karloveské tanečné centrum a 
Základná umelecká škola J. Kresánka. (V pôvodnom návrhu č. 12) 
UZNESENIE č. 58/2019 
  
10. Prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12. (V pôvodnom návrhu č. 13) 
UZNESENIE č. 59/2019 
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11. Návrh spoločnosti ASEKOL na spoluprácu pri zbere elektroodpadu prostredníctvom stacionárnych 
kontajnerov. (V pôvodnom návrhu č. 14) 
UZNESENIE č. 60/2019 
  
12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške         príspevku 
a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu         nákladov v školách a 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti          Bratislava-Karlova Ves. 
(V pôvodnom návrhu č. 5) 
UZNESENIE č. 61/2019 
  
13. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o posudkovej činnosti, 
o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva. 
(V pôvodnom návrhu č. 6) 
UZNESENIE č. 62/2019 
  
14. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa          29.10.2013 
o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb 
a bytov. (V pôvodnom návrhu č. 7) 
UZNESENIE č. 63/2019 
  
15. Informácia o vybavených interpeláciách. 
UZNESENIE č. 64/2019 
  
16. Rôzne. 
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie. 
 
 
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 25.6.2019. 
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K bodu 1.  
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 

UZNESENIE č. 50/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: uznesenie č. 13/2019/D (2. MiZ, 19.2.2019) 
 
 
K bodu 2. 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019. 

 
UZNESENIE č. 51/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

schvaľuje 
 
plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2019. 
 

 
K bodu 3. 
Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2018. 

 
UZNESENIE č. 52/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 
Na pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka: 

A. schvaľuje 
 

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2018 s výrokom : „Celoročné 
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

      B. schvaľuje 
 
presun prebytku rozpočtu a prebytku finančných operácií za rok 2018 po vylúčení nevyčerpaných účelovo 
určených prostriedkov, t. j. prebytok vo výške 784 240 EUR nasledovne: 

1. do rezervného fondu mestskej časti 209 612 EUR, 
2. do fondu opráv škôl a školských zariadení 490 000 EUR, 
3. do fondu tepelného hospodárstva 81 128 EUR, 
4. do fondu zelene a ochrany prírody 3 500 EUR. 

 
C. zrušuje 

 
Fond rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, zriadeného zo zákona č. 182/1993 Zb. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, s prevodom zostatku finančných prostriedkov Fondu rozvoja 
bývania mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na účet Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. 
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K bodu 4. 
Návrh na zmenu rozpočtu – tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti  
Bratislava – Karlova Ves na rok 2019. 

 
UZNESENIE č. 53/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

Na pozmeňujúci návrh poslanca Savčinského: 
schvaľuje 

 
1. zmenu rozpočtu Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves na rok 2019 – zvýšenie použitia fondu o 547 600,- EUR, 
2. zmenu rozpočtu Fondu rozvoja športu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2019 – 

zníženie použitia fondu o 2 200,- EUR, 
3. zmenu rozpočtu Fondu tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  na rok 2019 

– zvýšenie použitia fondu o 7 000,- EUR, 
4. zmenu rozpočtu Fondu zelene a ochrany prírody mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  na rok 

2019 – zvýšenie použitia fondu o 6 000,- EUR. 
 
_____________________________________________________________________________________  
 
K bodu 5. 
Návrh dodatku č. 2 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves a určenie platu starostky. (V pôvodnom návrhu č. 8) 
 

UZNESENIE č. 54/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
1. Dodatok č. 2 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s účinnosťou 1. júla 2019.     

2. starostke Dane Čahojovej mesačný plat vo výške 4 758 Eur dňom 01.06.2019. 
 
 
K bodu 6. 
Návrh na budúce využívanie Novej lodenice. (V pôvodnom návrhu č. 9) 
 

UZNESENIE č. 55/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

                           
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na 
1. nadzemnom podlaží budovy Novej lodenice (príloha) o výmere 137,90 m2,  postavenej na pozemku 
registra C- KN parc.č. 3110/5 k.ú. Karlova Ves na Botanickej ulici v Bratislave v tomto znení: 
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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 novej lodenice na Botanickej ulici v Bratislave 
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 na 1. nadzemnom 
podlaží objektu Novej lodenice na Botanickej ulici v Bratislave postavenej na pozemku registra  C – 
KN, parc.č. 3110/5 o rozlohe 137,9 m2. (stavba bude kolaudovaná v septembri 2019). 
Predmetné nebytové priestory sú vybavené rozvodmi elektrickej energie, vody, kanalizácie, osvetlené 
denným svetlom, súčasťou prenájmu je aj priľahlá terasa.  
Predmet obchodnej verejnej súťaže sa ponúka a prenajíma ako celok, nie je ho možné prenajať 
jednotlivo. Situačný plán a fotodokumentácia predmetu obchodnej verejnej súťaže tvorí prílohu týchto 
podmienok.  
   

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 5 rokov.  
 

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

 
6.  Výška nájomného 

 Najnižšia ponuka je stanovená výškou nájomného 10,- Eur/m2/ mesiac . 
 V cene nájmu nie sú zahrnuté poplatky za energie a služby spojené s nájmom. 
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7. Účel a podmienky nájmu 
Prevádzka kaviarne s otváracími hodinami v čase minimálne od 10.00 hodiny do maximálne 24.00 
hodiny denne. 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmluvne zaviazať úspešného uchádzača na plnenie 
nasledovných podmienok nájmu: 
a) nájomca sa zaväzuje poskytovať aktívne súčinnosť a spoluprácu s nájomcom 1. a 3. podlažia a to 

najmä je povinný propagovať podujatia verejného charakteru organizované týmito nájomcami 
(vodácke športové kluby) a poskytnúť im vopred vymedzený priestor v predmete nájmu na 
umiestnenie propagačných predmetov, 

b) Umožniť nájomcom 1. a 3. podlažia a osobám, ktoré tieto priestory s ich súhlasom využívajú, 
používanie sociálnych zariadení, ktoré sú pre celú budovu spoločné, 

c) Spolupracovať s prenajímateľom priestorov (mestská časť Bratislava – Karlova Ves) a to najmä 
aktívnou účasťou a propagáciou jeho podujatí a akcií organizovaných pre verejnosť, 

d) V rozsahu najmenej šesť krát ročne bezplatne poskytnúť prenajímateľovi (mestská časť Bratislava 
– Karlova Ves) priestory nájmu bezodplatne. 
  

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 – LODENICA – 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 30.08.2019 do 12.00 hod. Pri záväzných 
súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum pečiatky 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 mesiac       - váha kritéria  40 % 
 Návrh zariadenia kaviarne a spôsobu spolupráce  - váha kritérií 60 % 
Súčasťou návrhu zariadenia kaviarne je vizualizácia priestoru vo farbe, priestorové rozmiestnenie 
mobiliáru (pôdorys), popis zariadenia a celková myšlienka využitia priestoru. Ústredný motív dizajnu 
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kaviarne by mal byť viazaný na históriu vodáctva, vodáckeho športu v Karloveskej zátoke, prípadne iné 
idey a nápady, ktoré priamo súvisia s územím, v ktorom sa prenajímaná nehnuteľnosť nachádza.  
 
 
12. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmlúv 

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr  dňa 15.09.2019 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 
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 budú uverejnené na úradnej tabuli mestskej časti 
Bratislava–Karlova Ves pri vchode do budovy miestneho úradu na Námestí sv. Františka 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. 
 
 
K bodu 7. 
Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na využívanie Starej lodenice. (V pôvodnom návrhu č. 10) 
 

UZNESENIE č. 56/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
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  
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a to tak, že sa Dodatkom č. 1 mení čl. IV ods. 1 zmluvy: č. 87/2018 a č. 89/2018 
l . Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu od začatia výstavby novej lodenice do odovzdania a prevzatia 
dokončenej stavby podľa overenej projektovej dokumentácie.  
Nový článok IV ods. 1 oboch zmlúv č. 87/2018 a č. 89/2018 bude znieť nasledovne: 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2020.  
 

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/ 

Do 31.12.2020 

objekt  na pozemku 
parc.č.3108  
Botanická ulica 

 
 
 
 
K bodu 8. 
Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR o prehodnotenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 28/2019 (o zníženie nájomného). (V pôvodnom návrhu č. 11) 
 
 

UZNESENIE č. 57/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
 

schvaľuje 
 
Nájomné vo výške 25 Eur/m2/rok (čo predstavuje 7 575 Eur za predmet nájmu za rok, 631,25 Eur za 
mesiac) na dobu 3 rokov s povinnosťou nájomcu vypratať priestor a uviesť ho do pôvodného stavu po 
skončení doby nájmu, 

 
čím mení uznesenie č. 28/2019, 

 
ktorým v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v ostatnom 
znení prenájom nebytového priestoru  nachádzajúceho sa v stavebnom objekte na Majerníkovej ulici, 
súpisné číslo 268 na parc. č. 1669/562 a časti parc. č. 1669/561 o výmere  303 m2 v  k.ú. Bratislava – 
Karlova  Ves na dobu 5 rokov spoločnosti ALL 4 CAR, s. r. o. so sídlom na Hlaváčikovej ul. č. 27 v 
Bratislave  za účelom prevádzkovania ručnej autoumyvárne, pneuservisu, a parkovacích státí, výška 
nájomného 50,00 Eur/m2/rok  (čo predstavuje 15 150,30 Eur za predmet nájmu za rok, 1 265,03 Eur za 
mesiac). 
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K bodu 9. 
Predĺženie nájmov v objekte na Majerníkovej 60 pre žiadateľov - Karloveské tanečné centrum a 
Základná umelecká škola J. Kresánka. (V pôvodnom návrhu č. 12) 
 

UZNESENIE č. 58/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

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

o majetku obcí v aktuálnom znení  prenájom  nebytových priestorov o výmere  765,35 m2 , ktoré 
sa nachádzajú v objekte na Majerníkovej ul. č. 60 v Bratislave, žiadateľovi Základná umelecká 
škola J. Kresánka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava, IČO: 36067253,  vo výške ceny úhrad energií 
a služieb,  s dobou prenájmu  od 01.08.2019 do 31.07.2028 za účelom zabezpečenia  výchovno - 
vzdelávacieho procesu  v rámci odborov základnej umeleckej školy s podmienkou, že základná 
umelecká škola sa bude podieľať na aktivitách a akciách organizovaných mestskou časťou. 
V prípade ak nájomná zmluva nebude podpísaná do 90 dní od prijatia uznesenia, mestská časť 
vyhlási obchodnú verejnú súťaž na prenájom predmetných nebytových priestorov. 

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

o majetku obcí v aktuálnom znení  prenájom  nebytových priestorov o výmere  113,97 m2 , ktoré 
sa nachádzajú v objekte na Majerníkovej ul. č. 60 v Bratislave, žiadateľovi Karloveské tanečné 
centrum, Janotova 12, 841 05 Bratislava, IČO: 31788394, s nájomným vo výške 16,00 €/m2/rok,  
s dobou prenájmu od 01.08.2019 do 31.07.2028 za účelom zabezpečenia  pohybovej výchovy 
v oblasti spoločenských tancov a súčasného tanečného športu pre deti a dospelých. 
V cene nájomného 16,00 €/m2 /rok sú premietnuté investície, ktoré  mestská časť plánuje 
v budove zrealizovať. V prípade ak nájomná zmluva nebude podpísaná do 90 dní od prijatia 
uznesenia, mestská časť vyhlási obchodnú verejnú súťaž na prenájom predmetných nebytových 
priestorov. 

 
 
K bodu 10. 
Prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12. (V pôvodnom návrhu č. 13) 
 

UZNESENIE č. 59/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
zámer prenájmu nebytových priestorov na Janotovej 12 so zmluvnou podmienkou zaviazania 
podnájomníka investovať do nehnuteľného majetku z vlastných zdrojov vo výške minimálne 20 000,00 €, 
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 nasledovnému nájomcovi: 
 
Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita 

Výmera 
  v m2 

Nájomné 
€/m2/rok 

Platby za 
energie 

Doba nájmu 
 

  1.      LUPY, s.r.o. 
Budatínska 41, 851 
06 Bratislava 

časť objektu na 
pozemku parc. č. 
1132 Janotova 12  

142,80     8,00 € vyúčtovateľné 
zálohové platby 
za energie 

do 
30.06.2026  
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K bodu 11. 
Návrh spoločnosti ASEKOL na spoluprácu pri zbere elektroodpadu prostredníctvom 
stacionárnych kontajnerov. (V pôvodnom návrhu č. 14) 
 

UZNESENIE č. 60/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
zámer uzatvoriť zmluvu o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií 
a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov so spoločnosťou ASEKOL SK s. r. o., IČO 
45602689, sídlo: Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava s tým, že zberné kontajnery budú umiestnené na 
miestach, ktoré vzídu z rokovaní medzi spoločnosťou ASEKOL SK, s. r. o. a mestskou časťou, ktorá 
zároveň dohodne ďalšie podmienky zmluvného vzťahu. 
 
 
K bodu 12. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške         
príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu         
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti          
Bratislava-Karlova Ves. (V pôvodnom návrhu č. 5) 
 

UZNESENIE č. 61/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
Na pozmeňujúci návrh poslanca Savčínského: 

schvaľuje 
 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Karlova Ves č. 1/2019 zo dňa 25. júna 2019 
o výške príspevku a spôsobe platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 
 
K bodu 13. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o posudkovej 
činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní 
partnerstva. (V pôvodnom návrhu č. 6) 
 

UZNESENIE č. 62/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
Na pozmeňujúci návrh poslankyne Magátovej: 

schvaľuje 
            
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2019 zo dňa 25. júna 2019 
o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní 
partnerstva. 
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K bodu 14. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa          
29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby 
a rekonštrukcie stavieb a bytov. (V pôvodnom návrhu č. 7) 
 

UZNESENIE č. 63/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 3/2019, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013 
o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb 
a bytov. 
 
 
K bodu 15. 
Informácia o vybavených interpeláciách. 
 

UZNESENIE č. 64/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. 
 
  
K bodu 16. 
Rôzne. 
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dana Čahojová, v. r. 
starostka 

 


