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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

(8. volebné obdobie) 
 
 

UZNESENIE č. 09/2020 
 
 

z 09. zasadnutia Miestnej rady miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

zo dňa 28. 01. 2020 
 
 
Miestna rada miestneho zastupiteľstva Bratislava – Karlova Ves na svojom zasadnutí dňa 28.01.2020 schválila 
tento program: 
 
P r o g r a m : 
 
Otvorenie zasadnutia 
Schválenie programu a   overovateľov zápisnice 

 
1. Plnenie uznesení splatných k 10. zasadnutiu MiZ. 
2. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves. 
3. Žiadosť Ing. Jána Laluhu o prenájom časti pozemku registra C-KN parc. č. 282/2, k. ú. Karlova 

Ves za účelom umiestnenia 3 ks kompostérov. 
       Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
4. Žiadosť spoločnosti Z&T Pharma s.r.o. o prenájom pozemku registra E – KN parc. č. 4421/16, 

k. ú. Karlova Ves za účelom prevádzkovania terasového sedenia. 
5. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 - 

Jakub Ursiny. 
6. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 - 

Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella. 
7. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 - 

Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava. 
8. Žiadosť p. Ľubomíra Bánoczkeho o predĺženie nájmu nebytových priestorov. 
9. Rôzne  
 
Ukončenie zasadnutia miestnej rady. 
 
Informatívne materiály: 
1. Správa o poskytnutí jednorazových finančných výpomocí od 1.1. do 31.12.2019. 
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MIESTNA RADA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 

 
 
 
K bodu 1: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Plnenie uznesení splatných k 10. 
zasadnutiu MiZ a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh na uzavretie nájomných zmlúv 
na pozemky v k. ú. Karlova Ves a odporúča upraviť uznesenie podľa stanoviska finančnej komisie zo 
dňa 23.1.2020 (prenajať do 31.12.2020) a materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť Ing. Jána Laluhu o prenájom 
časti pozemku registra C-KN parc. č. 282/2, k. ú. Karlova Ves za účelom umiestnenia 3 ks 
kompostérov a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 3  proti: 0  zdržal sa: 3 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
 
K bodu 4: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spoločnosti Z&T Pharma 
s.r.o. o prenájom pozemku registra E – KN parc. č. 4421/16, k. ú. Karlova Ves za účelom 
prevádzkovania terasového sedenia a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 2 
 
 
K bodu 5: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o predĺženie nájmu 
nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 - Jakub Ursiny  a odporúča materiál 
predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 6: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o predĺženie nájmu 
nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 - Slovenský skauting, 1. zbor Baden-
Powella  a odporúča materiál predložiť s termínom do 31.12.2023 a predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva iba v jednej alternatíve. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 1 
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K bodu 7: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť o predĺženie nájmu 
nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 - Slovenský skauting, 70. zbor 
Bratislava  a odporúča materiál predložiť s termínom do 31.12.2023 a predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva v jednej alternatíve. 
Hlasovanie -  prítomní: 5   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 8: 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť p. Ľubomíra Bánoczkeho o 
predĺženie nájmu nebytových priestorov a odporúča materiál predložiť na  zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva v alternatíve s nájmom 30 €/m2/rok. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
K  bodu 9 - Rôzne:   
Nik sa neprihlásil. 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
 
 
 
Miestna rada odporúča predložiť na 10. zasadnutie MiZ (11. 02. 2020) tieto materiály: 

 
 

1. Plnenie uznesení splatných k 9. zasadnutiu MiZ. 
2. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves. 
3. Žiadosť spoločnosti Z&T Pharma s.r.o. o prenájom pozemku registra E – KN parc. č. 4421/16, 

k. ú. Karlova Ves za účelom prevádzkovania terasového sedenia. 
4. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 

- Jakub Ursiny. 
5. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 

- Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella. 
6. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 

- Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava. 
7. Žiadosť p. Ľubomíra Bánoczkeho o predĺženie nájmu nebytových priestorov. 

 
 
 
 
 
 
  Dana Čahojová, v. r. 
                   starostka 


