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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

(8. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 71  – 82/2019 
 

ZO 7. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 24. 9. 2019 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
 
1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
UZNESENIE č. 71/2019 
 
2. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
k 30.06.2019. 
UZNESENIE č. 72/2019 
 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o podmienkach 
poskytovania dotácií. 
UZNESENIE č. 73/2019 
 
4. Návrh poslanca Buzáša: Informácia o zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov. (Nový) 
UZNESENIE č. 74/2019 
 
5. Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o.z. Gaston TRG. (V pôvodnom návrhu č. 4) 
UZNESENIE č. 75/2019 
 
6. Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o. z. CirKus-Kus. (V pôvodnom návrhu č. 5) 
UZNESENIE č. 76/2019 
 
7. Žiadosť JUDr. Szabovej Miriam o úpravu nájomnej zmluvy. (V pôvodnom návrhu č. 6) 
UZNESENIE č. 77/2019 
 
8. Žiadosť PhDr. Janky Drozdovej – QUEST SLOVAKIA PICASSO o zníženie nájomného. (V pôvodnom 
návrhu č. 7) 
UZNESENIE č. 78/2019 
 
9. Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru na Segnerovej ul. 
č. 3. (V pôvodnom návrhu č. 8) 
UZNESENIE č. 79/2019 
 
10. Návrh na zmenu účelu nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry. (V pôvodnom 
návrhu č. 9) 
UZNESENIE č. 80/2019 
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11. Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves. 
(V pôvodnom návrhu č. 10) 
UZNESENIE č. 81/2019 
 
 
12. Návrh na budúce využívanie Novej lodenice. (V pôvodnom návrhu č. 11) 
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie. 
 
13. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Spojenej škole Tilgnerova. (V pôvodnom návrhu č. 12) 
UZNESENIE č. 82/2019 
 
14. Rôzne. (V pôvodnom návrhu č. 13) 
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 24.9.2019. 
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K bodu 1.  
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 

UZNESENIE č. 71/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. berie na vedomie 

 
1. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 43/2015/B1 (3. MiZ, 17.3.2015), 
b) uznesenie č. 383/2017/B (32. MiZ, 19.12.2017), 
c) uznesenie č. 13/2019/D (2. MiZ, 19.2.2019). 
 

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

1. Dana Čahojová, starostka MČ 319/2017/C2 31.8.2019 TP: 31.12.2019 
 
 
K bodu 2. 
Monitorovacia správa plnenia programového  rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 
30.06. 2019. 

 
UZNESENIE č. 72/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

berie na vedomie 
 
monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves 
k 30.06.2019. 
 

 
K bodu 3. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o podmienkach 
poskytovania dotácií. 

 
UZNESENIE č. 73/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

na pozmeňujúci návrh poslankyne Zemanovej: 
 

schvaľuje 
 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.09.2019 
o podmienkach poskytovania dotácií s účinnosťou 15. októbra 2019. 
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K bodu 4.  
Návrh poslanca Buzáša: Informácia o zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov. (Nový) 
 

UZNESENIE č. 74/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. berie na vedomie 

 
správu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
 

B. začína 
 

konanie v zmysle čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. voči Milanovi Ďuricovi, Jurajovi Kmeťkovi, 
Pavlovi Martinickému, Zuzane Melušovej-Kutarňovej, Filipovi Petrincovi, Rudolfovi Rosinovi, 
Miroslavovi Kadnárovi, Jánovi Labudovi, Ive Lukačovičovej, Petre Nagyovej-Džerengovej a Denisovi 
Slobodovi.  
 

C. poveruje 
 

komisiu navrhnúť riešenie porušení zákona zo strany poslancov a poslancov z predchádzajúceho volebného 
obdobia a návrh riešenia predložiť na nasledujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
 

T: 5.11.2019 
 
 
K bodu 5. 
Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o. z. Gaston TRG. (V pôvodnom návrhu č. 4) 

 
UZNESENIE č. 75/2019 

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 obci v aktuálnom znení priamy prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry, 
Molecova 2, Bratislava  - utorok – veľká sála 20:00 – 21:30 hod., štvrtok – veľká sála 20:30 – 22:00 hod. 
Výška nájomného 8 €/hod/veľká sála, 5 €/hod/malá sála v termíne od 3. 9. 2019 do 30.6. 2020 o. z. Gaston 
TRG, Ľudovíta Fullu 40, Bratislava. 
 
 
K bodu 6. 
Žiadosť o prenájom v Karloveskom centre kultúry o. z. CirKus-Kus. (V pôvodnom návrhu č. 5) 
 

UZNESENIE č. 76/2019 
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. 138/991 Zb. 
o majetku obci v aktuálnom znení priamy prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry, 
Molecova 2, Bratislava  - utorok – veľká sála 10:00 – 12:00 hod., 16.30 - 20.00 hod., malá sála 18:00 – 
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19:30 hod., streda - veľká sála 18.45 - 20.45 hod., štvrtok – veľká sála 16:30 – 21:00 hod., malá sála 18:00 
– 19:30 hod., piatok - veľká sála 13:00 - 16:30 hod. Výška nájomného 8 €/hod/veľká sála, 5 €/hod/malá 
sála v termíne od 16. 9. 2019 do 30.6. 2020 o. z. CirKus-Kus, Hlaváčiková 28, Bratislava. 
 
 
K bodu 7. 
Žiadosť JUDr. Szabovej Miriam o úpravu nájomnej zmluvy. (V pôvodnom návrhu č. 6) 
 

UZNESENIE č. 77/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
neschvaľuje 

 
zmenu výšky nájomného za nebytové priestory JUDr. Miriam Szabovej – notár, Špieszova 2, 841 04 
Bratislava z doterajšej výšky 132,78  €/m2/rok za kancelárie a 99,58 €/m2/rok za ostatné priestory na výšku 
nájomného 99,58 € m2/rok za kancelárie a 66,39 €/m2/rok za ostatné  priestory nachádzajúce sa 
v polyfunkčnom dome na Špieszovej 2 a Perneckej 37 v Bratislave o celkovej výmere 78,68 m2 za účelom 
vykonávania činnosti notárskeho úradu s platnosťou od 01.10.2019. 
 
 
K bodu 8. 
Žiadosť PhDr. Janky Drozdovej – QUEST SLOVAKIA PICASSO o zníženie nájomného. 
(V pôvodnom návrhu č. 7) 
 

UZNESENIE č. 78/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
neschvaľuje 

 
zníženie nájomného pre žiadateľa PhDr. Janku Drozdovú – QUEST SLOVAKIA – PICASSO,  Bratislava 
o 50 % na roky 2019 a 2020 v  prevádzke očnej optiky PICASSO, nachádzajúcej sa v priestoroch na ulici 
Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave o rozlohe 28,74 m2 . 
 
 
K bodu 9. 
Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru na Segnerovej 
ul. č. 3. (V pôvodnom návrhu č. 8) 
 

UZNESENIE č. 79/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom 
dome na Segnerovej ul. č. 3 o výmere 54,49 m2 (príloha). 
 

B. poveruje 
 

starostku mestskej časti vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž za tých istých podmienok v prípade, ak do 
obchodnej verejnej súťaže nepodá ponuku žiadny záujemca. 
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K bodu 10. 
Návrh na zmenu účelu nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry. (V pôvodnom 
návrhu č. 9) 
 

UZNESENIE č. 80/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
1. zmenu účelu nájmu nebytového priestoru prenajatého Jakubovi Viznerovi – Zmluva o nájme 

nebytových priestorov č. 176/2019 v objekte Karloveského centra kultúry – nebytový priestor 
s celkovou podlahovou plochou 36,50 m2  z pôvodného účelu nájmu uskladnenie techniky 
a skúšobňa hudobnej skupiny na nový účel nájmu – skúšobňa hudobnej skupiny, 

2. odpustenie nájomného a zálohových platieb za energie za prenájom nebytového priestoru     
nachádzajúceho sa v objekte Karloveského centra kultúry na Molecovej ul. č. 2 v Bratislave pre 
nájomcu Jakuba Viznera za obdobie máj 2019 až september 2019 v celkovej výške 294,50 € 
z dôvodu zatekania v prenajatom nebytovom priestore a nemožnosti jeho využívania dohodnutým 
spôsobom. 

 
 
K bodu 11. 
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava – Karlova Ves. 
(V pôvodnom návrhu č. 10) 
 

UZNESENIE č. 81/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
1. Predĺženie doby nájmu na pozemky - záhrady v súlade s ustanovením § 9a ods.9 písm. c/ zákona SNR 

čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
nasledovným nájomcom: 

 

Por. 
čís. 

Nájomca adresa Parc. čís. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. Renáta Ďurigová Ing., Mgr. 
Fadruszova 5 
Bratislava 

3376 
Iskerníková ul. 

542  1,00 01.01.2020 
31.12.2024  

2. Marián Volent Ing. 
Dlhé Diely III. 3321/17  
Bratislava 

3258, 3259 
pod 
Dlhými Dielmi 

880 0,625 01.01.2020 
31.12.2024 

3. Vladimír Bilik 
Parcelná 23 
Bratislava 

2954/108 
súčasť záhrady pri rod. 
dome – Staré Grunty  

9 0,99  01.01.2020 
31.12.2024  

2. Predĺženie doby nájmu na pozemky - všeobecne 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: 
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Por. 
čís. 

Nájomca adresa Parc. čís. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba 
nájmu 
od – do 

1. OZTON-Klub vodných športov 
Botanická 9 
Bratislava 

3128/1, 3130/3 
3115/8 
garáže pre šport. lode 
Karloveská zátoka. 

256 
100 

1,97 
0,99 

01.01.2020 
31.12.2020 

2. Vladimír Haman 
Saratovská 2,  
Bratislava 

3130/3 
3115/8 
garáže pre šport. lode 
Karloveská zátoka 

29,2 
10 

1,97 
0,99 

01.01.2020 
31.12.2020 

3. Jozef Benčúrik 
Devínska cesta 18 
Bratislava 

3130/3 
3115/8 
garáže pre šport. lode 
Karloveská zátoka 

51,3 
10 

1,97 
0,99 

01.01.2020 
31.12.2020 

4. Róbert Berný Ing. 
Smatanova 4 
Bratislava 

3128/2,3 
lodenica Karloveská 
zátoka 

39 
126 

1,97 
0,99 

01.01.2020 
31.12.2020 

 
B. splnomocňuje 

 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 
 
na doplňujúci návrh poslanca Záhradníka: 
 

C. odporúča 
 

1. spracovať kategorizáciu nájmov nehnuteľností v správe mestskej časti podľa typu nehnuteľnosti, 
spôsobu jeho využitia, lokality a technického stavu nehnuteľnosti v záujme zosúladenia a zjednotenia 
praxe navrhnúť tzv. minimálne ceny prenájmu pre jednotlivé kategórie nehnuteľností. 

T: 31.12.2019 
 

2. pri predkladaní návrhov na nájom nehnuteľností v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva v dôvodovej správe uvádzať okrem iného: 
- výšku nájmu, za ktorú bola predmetná nehnuteľnosť prenajatá za ostatných 10 rokov, 
- ceny nájmov porovnateľných nehnuteľností v správe mestskej časti. 

T: ihneď 
 
 
 
 
K bodu 12. 
Návrh na budúce využívanie Novej lodenice. (V pôvodnom návrhu č. 11) 
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie. 
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K bodu 13. 
Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v SŠ Tilgnerova. (V pôvodnom návrhu č. 12) 
 

UZNESENIE č. 82/2019 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

A. 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 miestností nachádzajúcich sa v SŠ Tilgnerova 
v Bratislave pre žiadateľa Súkromná základná umelecká škola, Ružová dolina 29, Bratislava, cena 
nájmu 3,00 €/hod. za každú začatú hodinu za účelom literárno-dramatickej výchovy, hudobnej 
výchovy, výučby počítačovej grafiky a výtvarného ateliéru v rámci činnosti súkromnej základnej 
umeleckej školy len pre žiakov SŠ Tilgnerova 14, nasledovne: 

 výtvarný ateliér v  termíne od 01.10.2019 do 30.06.2020 
trieda sekunda A – výmera 58 m2 
streda od 14:00 hod. do 18:00 hod. (pedagóg Mgr. Martina Mosnáčková),  
štvrtok od 14.00 hod. do 16:00 hod.  
trieda 7C – výmera 25 m2  
streda od 14:00 hod. do 16:00 hod. (pedagóg Mgr. Ingrid Sýkorová),  
učebňa INF 2 – výmera 20 m2  
streda od 14.00 hod. do 17.00 hod. (pedagóg Mgr. art. Viliam Slaminka, PG) 
učebňa 1A Fadruszova – výmera 33 m2  
utorok od 14.00 hod. do 16.00 hod., (pedagóg Mgr. Lucia Minichová) 
štvrtok od 14.00 hod. do 16.00 hod.  
 
 literárno-dramatická výchova – v termíne od 01.10.2019 do 29.06.2020 
učebňa 7A - výmera 58 m 2  
pondelok od 14.00 hod. do 17.30 hod. (pedagóg Mgr. Alexandra Vranič) 
štvrtok od 14.00 hod. do 16.00 hod. 
 
 hudobný odbor - v termíne od 01.10.2019 do 29.06.2020 
hra na klavíri  
učebňa HUV – výmera 33 m2 (pedagóg Bc. Lukáš Brňák) 
pondelok od 13.30 hod. do 17.00 hod. 
stredu od 13.30 hod. do 16.50 hod.  
piatok od 13.30 hod. do 17:50 hod. 
učebňa HUV – výmera 33 m2 (pedagóg Jakuba Šeniglová ) 
utorok od 15.05 hod. do 16.45 hod. 
štvrtok od 13.30 hod. do 18.00 hod.  
spev - učebňa 5D – výmera 58 m2 (pedagóg DiS.art. Filip Demek) 
piatok od 13.30 hod. do 18.10 hod. 
utorok od 15.40 hod. do 16.50 hod. 
hudobná náuka – učebňa 5D – výmera 58 m2 (pedagóg Barbora Hýrossová) 
utorok od 13.30 hod. do 14.15 hod. 
hra na gitare – učebňa 5B – výmera 58 m2 (pedagóg – Barbora Hýrossová) 
utorok od 14.15 hod. do 16.05 hod. 
streda od 13.30 hod. do 17.30 hod. 
štvrtok od 14.00 hod. do 18.10 hod. 
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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 nachádzajúcich sa v SŠ Tilgnerova, v objekte 
Fadruszova 10 v Bratislave pre žiadateľa Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5, 
Bratislava, cena nájmu 3,00 €/hod. za každú začatú hodinu, za účelom výučby tanečného odboru 
v rámci súkromnej ZUŠ – telocvičňa Fadruszova – výmera 60 m2 v termíne od 01.10.2019 do 
30.06.2020 nasledovne: 

 pondelok od 13.30 hod. do 17.45 hod. 
 utorok od 13.30 hod. do 18.10 hod. 
 streda od 13.30 hod. do 17.45 hod.  
 štvrtok od 13.30 hod. do 18.10 hod.  
 piatok od 14.00 hod. do 17.45 hod. 

3. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v aktuálnom znení prenájom malej telocvične nachádzajúcej sa v SŠ Tilgnerova v Bratislave pre 
žiadateľa o. z. BENI klub, Balkánska 95, Bratislava, cena nájmu 6,00 € za každú začatú hodinu, za 
účelom vedenia športových tréningov ŠPORTmaniak tréningov detí v termíne od 01.10.2019 do 
30.06.2020 nasledovne: 

 pondelok od 17.00 hod. do 19.00 hod. 
 streda od 16.30 hod. do 18.00 hod. 
 štvrtok od 17.00 hod. do 18.00 hod. 

4. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v aktuálnom znení prenájom veľkej a malej telocvične nachádzajúcej sa v SŠ Tilgnerova 
v Bratislave pre žiadateľa Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK LAFRANCONI, Nábr. arm. gen. L. 
Svobodu 9, Bratislava, cena nájmu pre malú telocvičňu 6,00 za každú začatú hodinu, cena nájmu pre 
veľkú telocvičňu 12,00 € za každú začatú hodinu, za účelom vedenia športových tréningov v termíne 
od 01.10.2019 do 30.06.2020 nasledovne: 

 veľká telocvičňa -  pondelok od 17.00 hod. do 18.30 hod. 
 utorok od 17.30 hod. do 19.30 hod. 
 štvrtok od 17.00 hod. do 19.00 hod. 

 malá telocvičňa - streda od 18.00 hod. do 19.30 hod. 

B. splnomocňuje 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 
 
 
 
 

Dana Čahojová, v. r. 
starostka 
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Príloha k uzneseniu č. 79/2019 
                                                                                                                         zo dňa 24.09.2019 

 
 

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, ktoré sa nachádzajú v suteréne 
bytového domu na Segnerovej ul. č. 3 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 je nebytový priestor č. 101 o rozlohe 54,49 m2 nachádzajúci sa 
v suteréne bytového domu na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave. Priestor je vybavený rozvodmi elektrickej 
energie, vody a  kanalizácie, ústredne vykurovaný, osvetlený denným svetlom.  
 

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 uzavretá na dobu určitú. 
 

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  – 112,00 EUR/ m2 /rok . 
 K užívaniu priestorov prináleží aj úhrada poplatkov za energie a služieb spojených s nájmom. 
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7. Účel nájmu 
Zriadenie tichej prevádzky. 
 

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 – NP č. 101 - SEGNEROVA 3  – NEOTVÁRAŤ“ 

 
Tlačivá záväzného návrhu je možné získať na internetovej stránke www.karlovaves.sk  
v  časti „Dôležité oznamy“ alebo v  kancelárii čís. 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 31.10.2019 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 %. 
 Vhodnosť podnikateľskej aktivity  - váha kritéria 50 %.     
 
12. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmlúv 

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr  dňa 08.11.2019 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. 
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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 
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 
 
 
 
 
 
 
 


