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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

(8. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 111  – 118/2020 
 

Z 10. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 11. 2. 2020 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Plnenie uznesení splatných k 10. zasadnutiu MiZ. 
UZNESENIE č. 111/2020 
 
2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra.. 
UZNESENIE č. 112/2020 
 
3. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava-Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 113/2020 
 
4. 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. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
 
5. Žiadosť spoločnosti Z&T Pharma s.r.o. o prenájom pozemku registra E – KN parc. č. 4421/16, k. ú. 
Karlova Ves pre prevádzkovanie terasového sedenia pre gastronomické a kultúrne účely. 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
6. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 - Jakub 
Ursiny z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
UZNESENIE č. 114/2020 
 
7. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 - 
Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
UZNESENIE č. 115/2020 
 
8. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 - 
Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
UZNESENIE č. 116/2020 
 
9. Žiadosť p. Ľubomíra Bánoczkeho o predĺženie nájmu nebytových priestorov. 
UZNESENIE č. 117/2020 
 
10. Informácia o vybavených interpeláciách. 
UZNESENIE č. 118/2020 
 
11. Rôzne. 
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie. 
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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 11.2.2020. 
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K bodu 1.  
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 
 

UZNESENIE č. 111/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. berie na vedomie 

 
priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
1. uznesenie č. 43/2015/B1 (3. MiZ, 17.3.2015), 
2. uznesenie č. 383/2017/B1, B2 (32. MiZ 2017, 19.12.2017). 
 

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

1. Dana Čahojová, starostka MČ 269/2008 31.12.2019 TP: 31.12.2020 
2. Dana Čahojová, starostka MČ 518/2010 31.12.2019 TP: 31.12.2020 
3. Dana Čahojová, starostka MČ 469/2013 31.12.2019 TP: 31.12.2020 
4. Dana Čahojová, starostka MČ 482/2014 31.12.2019 TP: 31.12.2020 
5. Dana Čahojová, starostka MČ 524/2014 31.12.2019 TP: 31.12.2020 
6. Dana Čahojová, starostka MČ 578/2014 31.12.2019 TP: 31.12.2020 
7. Dana Čahojová, starostka MČ 579/2014 31.12.2019 TP: 31.12.2020 
8. Dana Čahojová, starostka MČ 319/2017/C2 31.12.2019 TP: 31.12.2020 
9. Dana Čahojová, starostka MČ 340/2017 31.12.2019 TP: 31.12.2020 

10. Dana Čahojová, starostka MČ 369/2017/C 31.12.2019 TP: 31.12.2020 
11. Dana Čahojová, starostka MČ 382/2017 31.12.2019 TP: 31.12.2020 
12. Dana Čahojová, starostka MČ 81/2019/C1 31.12.2019 TP: 21.4.2020 

 
 
 
K bodu 2. 
Správa o činnosti miestneho kontrolóra. 

 
UZNESENIE č. 112/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

berie na vedomie 
 
správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra v kontrolovanej veci  Výber poplatku za rozvoj v zmysle 
zákona č.447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení v podmienkach Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
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K bodu 3. 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v kat. úz. Bratislava – Karlova Ves. 

 
UZNESENIE č. 113/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

schvaľuje 
 

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 (obidve z titulu kúpy): 
 

Por. 
čís. 

Nájomca 
Bydlisko 

Parc. čís. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. Mgr. Matúš Kniez 
Studenohorská 41 
Bratislava 

2585/2 
pozemok pod garážou 
ul. Mokrohájska 

18 
 

1,97 31.12.2020 
 
 

2. Mgr. Daniela Tomášková 
Mokrohájska cesta 9 
Bratislava 

2589 
pozemok pod garážou 
ul. Mokrohájska 

21 1,97 31.12.2020 

 
 
K bodu 4. 
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. 
Predkladateľ  na základe rozpravy stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
 
 
K bodu 5. 
Žiadosť spoločnosti Z & T Pharma s.r.o. o dlhodobý prenájom pozemku parc. E KN č. 4421/16 k.ú. 
Karlova Ves pre prevádzkovanie terasového sedenia pre gastronomické a kultúrne účely. 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
 
K bodu 6. 
Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 – 
Jakub Ursiny z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

UZNESENIE č. 114/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v aktuálnom znení žiadateľovi Jakub Ursiny, Bratislava predĺženie prenájmu nebytového priestoru - 
miestnosť č. 19, ktorá sa nachádza v suteréne Karloveského centra kultúry na Molecovej ul. č. 2 v Bratislave  
o výmere 29,00 m2  s výškou prenájmu 1,00 €/m2 /rok na účely nacvičovania hudobného programu a ako 
hudobná skúšobňa hudobného telesa Teatro Fatal s  dobou prenájmu od 01.03.2020 do 28.02.2025. 
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K bodu 7. 
Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 - 
Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

 
UZNESENIE č. 115/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

schvaľuje 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v aktuálnom znení žiadateľovi Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella Bratislava, o. z., Eisnerova 40, 
841 07 Bratislava, IČO: 31794980  predĺženie nájmu  nebytových priestorov -  miestnosti č. 8,9,10,11 s 
podlahovou plochou 105,00 m2  s výškou nájomného 1,00 €/m2/rok  nachádzajúce sa v  suteréne objektu 
Karloveského centra kultúry na Molecovej ul. č. 2 v Bratislave  za účelom realizácie výchovného programu 
a voľnočasových aktivít pre deti a mladých ľudí z  Karlovej Vsi  s dobou prenájmu od 01.03.2020 do 
31.12.2023. 
 
 
K bodu 8. 
Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 - 
Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

UZNESENIE č. 116/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v aktuálnom znení žiadateľovi Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava, Kolískova 4, 841 04 Bratislava, 
IČO: 31801382 predĺženie prenájmu nebytového priestoru - sklad nachádzajúci sa  v suteréne objektu 
Karloveského centra kultúry na Molecovej ul. č. 2 v Bratislave o výmere 11,04 m2 s výškou nájomného 
1,00 €/m2/rok za účelom uskladnenia materiálu potrebného na organizovanie detských skautských táborov 
a podobných akcií na dobu od 01.03.2020 do 31.12.2023. 
 
 
K bodu 9. 
Žiadosť p. Ľubomíra  Bánoczkého o  predĺženie nájmu nebytového priestoru. 
 

UZNESENIE č. 117/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
predĺženie nájmu p. Ľubomírovi Bánoczkému 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 - priamy 
prenájom nebytových priestorov - nebytový priestor č. 102 na prízemí bytového domu v Bratislave na 
Majerníkovej ul. č. 4, s plochou 9,84 m2   s výškou nájomného 30,00 €/m2 /rok na dobu od 01.04.2020 do 
31.03.2025. 
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K bodu 10. 
Informácia o vybavených interpeláciách. 
 

UZNESENIE č. 118/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

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

Dana Čahojová, v. r. 
starostka 


