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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 
(8. volebné obdobie) 

 
U Z N E S E N I A  č. 122 – 145/2020 

 
Z 12. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
zo dňa 30. 6. 2020 

 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Plnenie uznesení splatných k 12. zasadnutiu MiZ. 
UZNESENIE č. 122/2020 
 
2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra. 
UZNESENIE č. 123/2020 
 
3. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2020. 
UZNESENIE č. 124/2020 
 
4. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova ves za rok 2019. 
UZNESENIE č. 125/2020 
 
5. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020. 
UZNESENIE č. 126/2020 
 
6. Klimatický akčný plán pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves. Plán zníženia emisií CO2 a 
prispôsobenia sa podmienkam meniacej sa klímy. 
UZNESENIE č. 127/2020 
 
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2020, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15.12.2015 o poskytovaní jednorazového 
finančného príspevku pri narodení dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 zo dňa 
25.9.2018. 
UZNESENIE č. 128/2020 
 
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../ 2020, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. 
októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia 9/2015 zo dňa 15.12.2015 a 
všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017. 
UZNESENIE č. 129/2020 
 
9. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. (Nový) 
UZNESENIE č. 130/2020 
 
10. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 
UZNESENIE č. 131/2020 
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11. Žiadosť o zmeny termínov investície LUPY s. r. o.  
UZNESENIE č. 132/2020 
 
12. Súhlas s odkúpením pozemkov pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺž Perneckej ulice“.   
UZNESENIE č. 133/2020 
 
13. Žiadosť pani A. Mazalovej  o predĺženie nájmu nebytového priestoru (školský bufet) v objekte Spojená 
škola Tilgnerova a o povolenie výmeny vchodových dverí do bufetu. 
UZNESENIE č. 134/2020 
 
14. Žiadosť pána Miroslava Hlavinku  o predĺženie nájmu nebytového priestoru na terase medzi ul. Ľ. Fullu 
a Pribišova pri supermarkete BILLA.  
UZNESENIE č. 135/2020 
 
15. Žiadosť spol. HORTULANUS s.r.o.  o predĺženie nájmu nebytového priestoru na Majerníkovej 9 v 
Bratislave. 
UZNESENIE č. 136/2020 
 
16. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  o nájme 
nebytového priestoru – garáže na Adámiho ul. v Bratislave. 
UZNESENIE č. 137/2020 
 
17. Schválenie úpravy bodu 6. Podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy  o nájme nebytového priestor nachádzajúceho sa v bytovom dome na Segnerovej ul. č. 3. 
UZNESENIE č. 138/2020 
 
18. Žiadosť p. Zeliskovej Gizely o predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte 
Lackova 4 za účelom výdajne obedov pre seniorov. 
UZNESENIE č. 139/2020 
 
19. Žiadosti nájomcov o odpustenie, úpravu, odklad nájmu za prenájom prenajatých nebytových priestorov 
v súvislosti s Covid 19. 
UZNESENIE č. 140/2020 
 
20. Žiadosť Mgr. Michala Jalčovika o kúpu nehnuteľnosti na Segnerovej ul. č. 3 – zámer mestskej časti 
odpredať predmetnú nehnuteľnosť. 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
21. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  o nájme 
nebytového priestor nachádzajúceho sa na Špieszovej 2 a Perneckej 37 v Bratislave. 
UZNESENIE č. 141/2020 
 
22. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  o nájme 
nebytového priestor nachádzajúceho sa na  ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave. 
UZNESENIE č. 142/2020 
 
23. Žiadosť p. Miroslavy Bédiovej  o ďalšie užívanie nebytového priestoru na ul. Majerníkova 16. 
UZNESENIE č. 143/2020 
 
24. Návrh na uzavretie nových nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky 
v k. ú. Bratislava -Karlova Ves. 
UZNESENIE č. 144/2020 
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25. Návrh na odvolanie a delegovanie  poslancov do školských rád škôl. 
UZNESENIE č. 145/2020 
 
26. Informácia o vybavených interpeláciách. 
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva. 
 
27. Rôzne. 
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie. 
 
Pôvodný bod č. 9, Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves, stiahol predkladateľ z programu rokovania. 
 

 
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 30.6.2020. 
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K bodu 1.  
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 
 

UZNESENIE č. 122/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
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), 
3. uznesenie č. 101/2019/E (9. MiZ, 17.12.2019). 
 

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

1. Dana Čahojová, starostka MČ 81/2019/C1 21.4.2020 TP: 22.9.2020 

 

 
K bodu 2. 
Správa o činnosti miestneho kontrolóra. 

 
 

UZNESENIE č. 123/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra v kontrolovanej veci - Následná kontrola ku správe o 
kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra predloženej dňa 19.02.2019 na 2 zasadanie Miestneho 
zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves s názvom Nezrealizované, ale zaplatené stavebné práce na 
stavbe – Regenerácia centrálnej zóny Dlhých Dielov ukončené v novembri 2011. 
 

 
K bodu 3. 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 

 
 

UZNESENIE č. 124/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2020. 
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K bodu 4. 
Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2019. 

 
 

UZNESENIE č. 125/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2019 s výrokom : „Celoročné hospodárenie 
sa schvaľuje bez výhrad“. 
  

B. schvaľuje 
 

presun zostatku finančných operácií za rok 2019 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených 
prostriedkov, t. j. prebytok vo výške 596 030 EUR do rezervného fondu mestskej časti. 
 

 
K bodu 5. 
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2020 
 

UZNESENIE č. 126/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
 

schvaľuje 
 

A. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2020 v príjmovej časti 
nasledovne : 
 

1. zníženie bežných príjmov v položke Daň z príjmov FO o 289 540 EUR, 
2. zvýšenie bežných príjmov v položke Daň z nehnuteľností o 713 060  EUR, 
3. zvýšenie kapitálových príjmov v položke Projekt SK Klima o 1 294 837 EUR, 
4. zvýšenie kapitálových príjmov v položke Vybudovanie chodníka na Perneckej o 234 854 EUR, 
5. zvýšenie príjmových finančných operácií – prevod z Fondu rozvoja športu na krytie kapitálových 

výdavkov vo výške 35 000 EUR. 
 

B. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2020 vo výdavkovej časti 
nasledovne : 
 

1. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 1.6 Podpora občianskych projektov o 10 000 EUR, 
2. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, materiál COVID o 30 000 EUR,  
3. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.1 Správa obce, oprava a údržba osvetlenia 

v telocvični na Molecovej o 6 000 EUR, 
4. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.5 Miestny informačný systém, nákup výpočtovej 

techniky 3 000 EUR,  
5. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 5.4.2 Závlahový systém sv. Františka o 6 000 EUR, 
6. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 5.4.2 Oprava fontány Nám. sv. Františka o 25 000 

EUR, 
7. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.3 Parkovacia politika o 19 000 EUR, 
8. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.1 Materská škola Adámiho, výmena svetlíkov o 4 

480 EUR, 
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9. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.1 Materská škola Adámiho, tovary a služby o 3 770 
EUR, 

10. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.2 Materská škola Borská, tovary a služby o 1 270 
EUR, 

11. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.3 Materská škola Majeníkova 11, tovary a služby 
o 4 770 EUR, 

12. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.4 Materská škola Majerníkova 60, tovary a služby 
o 2 770 EUR, 

13. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.5 Materská škola Kolískova, tovary a služby o 5 
845 EUR, 

14. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.6 Materská škola Ladislava Sáru, tovary a služby 
o 970 EUR, 

15. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.7 Materská škola Ľudovíta Fullu, tovary a služby 
o 6 165 EUR, 

16. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.8 Materská škola Pod Rovnicami, tovary a služby 
o 2 570 EUR, 

17. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.1.9 Materská škola Suchohradská, tovary a služby 
o 1 870 EUR, 

18. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 7.  Základné školy. Materské školy a školské jedálne, 
havárie o 10 000 EUR 

19. zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 8.1.1 Karloveské centrum kultúry, údržba a čistenie 
priestorov o 5 000 EUR 

20. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Rekonštrukcia nebytových priestorov 
Kuklovská o 50 600 EUR, 

21. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Rekonštrukcia nebytových priestorov 
Segnerova o 70 000 EUR, 

22. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Rekonštrukcia bytu v Materskej škole Pod 
Rovnicami o 25 000 EUR, 

23. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Rekonštrukcia interiéru Spojená škola 
Tilgnerova, objekt Fadruszova, projektová príprava o 10 000 EUR, 

24. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 Rekonštrukcia elektroinštalácie Janotova o 3 
000 EUR, 

25. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.7 Projekt SK Klima (MITADAPT) o 1 294 837 
EUR, 

26. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 5.5 Rekonštrukcia ihriska na hokejbal o 50 000 
EUR, 

27. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.2 Vybudovanie chodníka Sumbalova – 
Karloveská o 55 160 EUR, 

28. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.2 Vybudovanie chodníka Pernecká o 234 854 
EUR, 

29. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.3 Parkovisko pred školou Karloveská 61, 
projektová dokumentácia o 5 480 EUR, 

30. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.2 Základná škola Majerníkova 62, autorský 
dozor – bazén o 1 800 EUR, 

31. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 7.2 Základná škola Karloveská 61, vybudovanie 
bežeckej dráhy  o 35 000 EUR, 

32. zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 9.1 Osvetlenie Karloveskej lodenice o 4 000 EUR. 
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K bodu 6. 
Klimatický akčný plán pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves. Plán zníženia emisií CO2 a 
prispôsobenia sa podmienkam meniacej sa klímy. 
 

UZNESENIE č. 127/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

 
schvaľuje 

 
strategický dokument Klimatický akčný plán Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2020-2030, 
vrátane cieľa zníženia emisií CO2 ekv. do roku 2030. 
 

 
K bodu 7. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2020, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15.12.2015 o poskytovaní 
jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa  v znení všeobecne záväzného nariadenia 
č. 3/2018 zo dňa 25.9.2018. 
 
 

UZNESENIE č. 128/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2020 zo dňa 30.6.2020, ktorým 
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o poskytovaní jednorazového finančného 
príspevku pri narodení dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 zo dňa 25.9.2018 s 
účinnosťou od 1. augusta 2020. 
 

 
K bodu 8. 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 3/2020, ktorým sa 
mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. 
decembra 2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017. 
 

UZNESENIE č. 129/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 3/2020 zo dňa 30.6.2020, ktorým 
sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015 
a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 s účinnosťou od 15. júla 2020. 
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K bodu 9. (Nový). 
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. 
  

UZNESENIE č. 130/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
súhlasí 

 
1. s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, o 

zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením, 

2. s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

 
K bodu 10. 
Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. 
 

UZNESENIE č. 131/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A.   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 plaveckých dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 
62, Bratislava v termíne od 01.09.2020 do 31.08.2021.  
 
Výška nájomného je stanovená na 25,00 € /1 dráha/1 hodina v zmysle Uznesenia č. 69/2019 Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves zo dňa 23.07.2019, v maximálnom rozsahu: 
 

Por. č. Názov Športová aktivita Maximálny 
počet hodín / 

dráh (1 mesiac) 

Maximálny 
príjem  

(1 mesiac) 
1 ŠK Synchro Bratislava synchronizované 

plávanie 
444 dráh/hodín 11 100,00 

€ 
2 CNS ACADEMY Triatlon 254 dráh/hodín 6 350,00 € 
3 KVŠ Oceán Bratislava plávanie, plutvové 

plávanie 
237 dráh/hodín 

5 925,00 € 

4 Happy Kids Bratislava Plávanie 184 dráh/hodín 4 600,00 € 
5 Prestigio Realiz Team 

Bratislava 
Triatlon 152 dráh/hodín 

3 800,00 € 

6 PK Top Swim Plávanie 150 dráh/hodín 3 750,00 € 
7 Megalobon Plávanie 122 dráh/hodín 3 050,00 € 
8 Haško Milan plávanie, triatlon 112 dráh/hodín 2 800,00 € 
9 Slávia UK vodné pólo vodné pólo 112 dráh/hodín 2 800,00 € 
10 Školský športový klub pri 

Gymnáziu na Ul. L. Sáru 1 
Plávanie 112 dráh/hodín 

2 800,00 € 

11 International Sport Club Plávanie 92 dráh/hodín 2 300,00 € 
12 Centrum možností morské panny 92 dráh/hodín 2 300,00 € 
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V tabuľke je uvedený maximálny počet dráho-hodín, ktoré si môže subjekt v konkrétnom mesiaci 
zazmluvniť. Ako jednotka nájmu sa berie dráho-hodina – teda nájom jednej dráhy na hodinu. 

 
B. splnomocňuje 

 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 

 
K bodu 11. 
Žiadosti o zmeny termínov investície LUPY s.r.o.. 
 

UZNESENIE č. 132/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
zmenu termínu vybudovania detského ihriska v areáli na Janotovej 12 spoločnosťou LUPY s.r.o., sídlo: 
Budatínska 3101/41, 851 06 Bratislava v rozsahu Zmluvy o podnájme pozemku v areáli na Janotovej 12 
v Bratislava č. 02/2018 zo dňa 15.04.2018 do 30.06.2021. 

 
B. schvaľuje 

 
zmenu termínu vybudovania sauny v objekte na Janotovej 12 spoločnosťou LUPY s.r.o., sídlo: Budatínska 
3101/41, 851 06 Bratislava v rozsahu Zmluvy o podnájme zo dňa 30.08.2019 do 31.08.2021. 
 

C. splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
 

 
K bodu 12. 
Súhlas s odkúpením pozemkov pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺž Perneckej ulice“. 
 

UZNESENIE č. 133/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 

zámer odkúpenia pozemkov registra E – KN: 

parc. č. E – 3739, LV 5116, plocha 576 m2, v požadovanom zábere 84, 08 m2, 

parc. č. E – 3512/1, LV 4304, plocha 302 m2, v požadovanom zábere 3,24 m2, 

parc. č. E – 3740/2, LV 5117, plocha 7 284 m2, v požadovanom záber 49,23 m2 

od súkromných vlastníkov a od súkromných vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu za cenu 

znaleckého posudku, prípadne za cenu dohodou ak bude výhodnejšia pre potreby vybudovania chodníka 

pre peších pozdĺž Perneckej ulice, 
 

B. splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 
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K bodu 13. 
Žiadosť pani A. Mazalovej o predĺženie nájmu nebytového priestoru (školský bufet) v objekte SŠ 
Tilgnerova a o povolenie výmeny vchodových dverí do bufetu. 
 

UZNESENIE č. 134/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v aktuálnom znení  predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte Spojenej školy 
Tilgnerova 14 o výmere 29,08 m2 za účelom prevádzkovania školského bufetu p. A. Mazalovej, Bratislava, 
IČO: 37606816  s nájomným vo výške 109,70 €/m2/rok,  s dobou prenájmu od 01.08.2020 do 31.07.2025. 

 
B.  súhlasí 

 
s výmenou vchodových dvojkrídlových dverí do bufetu (vstup pre zákazníkov)  na vlastné náklady  
nájomcovi p. A. Mazalovej, bez nároku na refundáciu akýchkoľvek nákladov spojených s predmetnou 
výmenou. 
 

 
K bodu 14. 
Žiadosť pána Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru na terase medzi ul. Ľ. 
Fullu a Pribišova pri supermarkete BILLA. 
 

UZNESENIE č. 135/2020 
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  prenájom  nebytových priestorov -bývalého schodiskového prístrešku postaveného na 
terase medzi ulicami Ľ. Fullu a Pribišova (10,10 m2 ) a pod ním sa nachádzajúceho skladu (10,10 m2 ) o 
celkovej výmere 20,20 m2   za účelom prevádzkovania predajne zmrzliny p. Miroslavovi Hlavinkovi, 
Bratislava, IČO: 34980181  s nájomným vo výške 102,24 €/m2/rok,  s dobou prenájmu od 01.05.2020 do 
30.04.2025. 
 

 
K bodu 15. 
Žiadosť spol. HORTULANUS s.r.o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru na Majerníkovej 9 
v Bratislave. 

UZNESENIE č. 136/2020 
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  prenájom  nebytových priestorov o výmere 78,93 m2 , ktoré sa nachádzajú na 
Majerníkovej ul. č. 9 v Bratislave  spol. HORTULANUS s.r.o., Pustá 3, Bratislava, IČO: 35909960, s 
nájomným vo výške 63,10 €/m2/rok, s dobou prenájmu od 01.07.2020 do 30.06.2025 za účelom 
prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia – ambulancie v odbore gynekológia a pôrodníctvo. 
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K bodu 16. 
Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme 
nebytového priestoru - garáže na Adámiho ul. V Bratislave. 
 

UZNESENIE č. 137/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru – garáže  nachádzajúcej sa na 
Adámiho ul. v Bratislave,  parcelné číslo 1223, súpisné číslo 6094, výmera 20,00 m2   (tak ako sú uvedené 
v prílohe). 

    B. splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž za tých istých podmienok v  prípade, ak do 
obchodnej verejnej súťaže nepodá ponuku žiadny záujemca. 
 

 
K bodu 17. 
Schválenie úpravy bodu 6. Podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie 
zmluvy o nájme nebytového priestor nachádzajúceho sa v bytovom dome na Segnerovej ul. č. 3. 
 

UZNESENIE č. 138/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
úpravu  bodu 6. Podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  o nájme 
nebytového priestoru, ktoré boli schválené  Uznesením č. 79/2020/A dňa  24.09.2019.  Výška nájomného 
sa z pôvodne schválenej výšky 112,00 €/m2/rok  znižuje o 20% a mení  na výšku nájomného  89,60 €/m2 
/rok.  
 

B. splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž za tých istých podmienok v  prípade, ak do 
obchodnej verejnej súťaže nepodá ponuku žiadny záujemca. 
 

 
K bodu 18. 
Žiadosť p. Zeliskovej Gizely o predĺženie nájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte 
Lackova 4 za účelom výdajne obedov pre seniorov. 
 

UZNESENIE č. 139/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona SNR  č.  138/1991 Zb. o  
majetku obcí v aktuálnom znení predĺženie nájmu nebytového priestoru - vývarovne na Lackovej ulici o 
celkovej výmere 163,10 m2 žiadateľovi Gizele Zeliskovej, IČO: 43684327 za účelom zabezpečenia 
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stravovania seniorov - obyvateľov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves s nájomným 1,00 €/m2 /rok s   
dĺžkou trvania nájomného vzťahu od 01.07.2020 do 30.06.2025. 
 

B. splnomocňuje 
 
starostku v predmetnej veci konať. 
 

 
K bodu 19. 
Žiadosti nájomcov o odpustenie, úpravu, odklad nájmu za prenájom prenajatých nebytových 
priestorov v súvislosti s Covid 19. 
 
 

UZNESENIE č. 140/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
postup mestskej časti – zníženie nájomného v súlade s vládnym návrhom zákona schváleným na 8. schôdzi 
NRSR uznesením č. 171 dňa 09.06.2020. 
 

 
K bodu 20. 
Žiadosť Mgr. Michala Jalčovika o kúpu nehnuteľnosti na Segnerovej ul. č. 3 – zámer mestskej časti 
odpredať predmetnú nehnuteľnosť. 
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 

 
K bodu 21. 
Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  o nájme 
nebytového priestor nachádzajúceho sa na Špieszovej 2 a Perneckej 37 v Bratislave. 
 
 

UZNESENIE č. 141/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa  v 
polyfunkčnom dome na Špieszovej 2 a Perneckej 37 2 v Bratislave, nebytový priestor č. 1.17 o výmere 
12,68 m2 (tak ako sú uvedené v prílohe). 
 
 

B. splnomocňuje 
 
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 22. 
Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  o nájme 
nebytového priestor nachádzajúceho sa na  ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave. 
 

UZNESENIE č. 142/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa  v bytovom 
dome na ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave o  výmere 28,74  m2 (tak ako sú uvedené v prílohe). 
 

B. splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž za tých istých podmienok v  prípade, ak do 
obchodnej verejnej súťaže nepodá ponuku žiadny záujemca. 
 

 
K bodu 23. 
Žiadosť p. Miroslavy Bédiovej  o ďalšie užívanie nebytového priestoru na ul. Majerníkova 16. 
 

UZNESENIE č. 143/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 

1. odpustenie pohľadávok vo výške 4086,91 Eur, 

2. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9. písm. c) zákona SNR č.  138/1991 Zb. 
o majetku obcí v aktuálnom znení nájom nebytového priestoru o výmere 42,14 m2, ktorý sa 
nachádza na ulici Majerníkova 16 v Bratislave na výkon administratívy, školiace centrum 
kozmetickej firmy a chránené pracovisko pani Miroslave Bédiovej s nájomným vo výške 40,00 
€/m2/rok, s dobou prenájmu od 01.08.2020 do 31.07.2022 s rozväzovacou podmienkou, že ak pani 
Miroslava Bédiová nepredloží do 3 mesiacov od podpísania zmluvy dokument preukazujúci že je 
oprávnená zriadiť na uvedenej adrese chránené pracovisko/dielňu, zmluva zaniká.  

 

B. splnomocňuje 

starostku v predmetnej veci konať. 

 

 
K bodu 24. 
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. 
Bratislava – Karlova Ves. 

UZNESENIE č. 144/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
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 (z titulu kúpy): 
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Por. 
č. 

Nájomca 
Bydlisko 

Parcela č. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. 

Mgr. Marián Mulík  
s manželkou 
Alžbetin dvor-Záhradná 
745 
900 42 Miloslavov 

373 
pozemok pod 
garážou 
ul. Segnerova 
   

20 1,97 
01.07.2020- 
neurčito 

 
B.  Predĺženie doby nájmu 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 
nasledovným nájomcom : 

 

Por. 
č. 

Nájomca 
Bydlisko 

Parcela č. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od – do 

1. 
Ľubomír Áč s manželkou 
Mokrohájska cesta 2 
Bratislava 

2585/4 
Mokrohájska 
cesta  

23 1,97 
01.05.2020 - 
neurčito 

2. 
Martin Červenák 
Studenohorská 12 
Bratislava 

2585/5 
Mokrohájska 
cesta 

23 1,97 
01.05.2020 - 
neurčito 

3. 
Miroslav Bučka 
Mokrohájska cesta 2 
Bratislava 

2586 
Mokrohájska 
cesta  

21 1,97 
01.05.2020 - 
neurčito 

4. 
Vladimír Oriešek 
Mokrohájska cesta 2 
Bratislava  

2588 
Mokrohájska 
cesta  

21 1,97 
01.05.2020 - 
neurčito 

5.  
Alžbeta Molnárová 
Mokrohájska cesta 2 
Bratislava  

2590 
Mokrohájska 
cesta  

21 1,97 
01.05.2020 - 
neurčito 

6. 
Mikuláš Šúkola 
Mokrohájska cesta 2 
Bratislava  

2591 
Mokrohájska 
cesta  

21 1,97 
01.05.2020 - 
neurčito 

7. 
Miloš Lukačovič 
Ševčenkova 7 
Bratislava  

2592 
Mokrohájska 
cesta  

21 1,97 
01.05.2020 - 
neurčito 

8. 
Jozef Koleň, Ing. 
Studenohorská 41 
Bratislava 

2593 
Mokrohájska 
cesta 

21 1,97 
01.05.2020 - 
neurčito 

9. 
Milan Popelár 
Mokrohájska cesta 2 
Bratislava 

2594 
Mokrohájska 
cesta 

21 1,97 
01.05.2020 - 
neurčito 
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C. 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. 
č. 

Nájomca 
Bydlisko 

Parcela č. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. 
Adrian Grunert, Ing. 
Pod Rovnicami 32 
Bratislava 

514/23 
Líščie údolie  

55 0,99 
01.07.2020 - 
31.12.2023 

2. 
Viktor Špindor 
Na Riviere 19a 
Bratislava 

1011 a 996/2 
Na Riviere, 
Lykovcova ul. 

73 0,78 
01.07.2020 - 
31.12.2023 

3. 
Vladislava Jurištová 
Bellova 21 
Bratislava 

4051/3 a 3282/2  
Dlhé Diely 

322 0,59 
01.07.2020 - 
31.12.2023 

4. 
Ján Hučko, Ing. 
Majerníkova 30 
Bratislava  

3285 a 3286  
Medzi Devínskou 
cestou a Dlhými 
Dielmi 

362 0,59 
01.07.2020 - 
31.12.2023 

5.  
Peter Nagy, Ing. 
Nad Dunajom 84 
Bratislava  

3791 a 3792  
Medzi Devínskou 
cestou a Dlhými 
Dielmi 

502 0,59 
01.07.2020 - 
31.12.2023 

6. 
Marián Krišo 
Majerníkova 21 
Bratislava  

3260 
Medzi Devínskou 
cestou a Dlhými 
Dielmi  

407 0,59 
01.07.2020 - 
31.12.2023 

7. 
Mária Kršačková, Mgr. 
Šustekova 7 
Bratislava  

3260 
Medzi Devínskou 
cestou a Dlhými 
Dielmi  

382 0,59 
01.07.2020 - 
31.12.2023 

8. 
Ivan Medveď, Ing. 
Jamnického 8 
Bratislava 

3262 
Medzi Devínskou 
cestou a Dlhými 
Dielmi 

386 0,59 
01.07.2020 - 
31.12.2023 

9. 
Peter Hlobeň, JUDr. 
Ružová dolina 26 
Bratislava 

3263 
Medzi Devínskou 
cestou a Dlhými 
Dielmi 

398 0,59 
01.07.2020 - 
31.12.2023 

10. 
Jozef Sokira, Ing. 
Hodálová 1 
Bratislava 

3264 
Medzi Devínskou 
cestou a Dlhými 
Dielmi 

392 0,59 
01.07.2020 - 
31.12.2023 
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11. 
Ivan Greguš, Ing. 
Ľ.Fullu 25 
Bratislava 

3265 časť 
Medzi Devínskou 
cestou a Dlhými 
Dielmi 

409 0,59 
01.07.2020 - 
31.12.2023 

12. 
Gabriel Kalita 
Ul.29.augusta 32/A 
Bratislava 

3267 časť 
Medzi Devínskou 
cestou a Dlhými 
Dielmi 

440 0,59 
01.07.2020 - 
31.12.2023 

13. 
Viera Prikkelová, Ing. 
Višňová 21 
Bratislava 

3267 časť 
Medzi Devínskou 
cestou a Dlhými 
Dielmi 

430 0,59 
01.07.2020 - 
31.12.2020 

14. 

František Škvrnda, Doc. 
PhDr. 
Dlhé Diely č.26 
Bratislava 

1622/1 
Dlhé Diely, 
Majerníkova ul. 

492 0,59 
01.07.2020 - 
31.12.2023 

15. 
Dušan Zatkalík, Ing. 
Dlhé Diely č.24 
Bratislava 

1622/1 
Dlhé Diely, 
Majerníkova ul. 

492 0,59 
01.07.2020 - 
31.12.2023 

16. 
Juraj Káčer, Ing. 
Janka Alexyho 7 
Bratislava 

3269/3,4 
Medzi Devínskou 
cestou a Dlhými 
Dielmi 

465 0,59 
01.07.2020 - 
31.12.2023 

17. 
Erik Ferlik 
Kyjevská 17 
Levice 

3287 
Medzi Devínskou 
cestou a Dlhými 
Dielmi 

360 0,60 
01.07.2020 - 
31.12.2023 

18. 
Marta Bakalíková 
Rovniankova 14 
Bratislava 

3261 
Medzi Devínskou 
cestou a Dlhými 
Dielmi 

520 0,60 
01.07.2020 - 
31.12.2023 

19. 
Richard Galovič, Ing. 
Studenohorská 46 
Bratislava 

3266 
Medzi Devínskou 
cestou a Dlhými 
Dielmi 

411 0,59 
01.07.2020 - 
31.12.2023 

 
D. 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: 
 

Por. 
č. 

Nájomca  
Bydlisko 

Parcela č. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
od - do 

1. 
Andrea Ujvári 
Svetlá 8 
Bratislava 

2954/105,106,107 
a 2954/234 
Prístupová 
komunikácia Staré 
Grunty 

38 0,99 
01.07.2020- 
28.02.2022 
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K bodu 25. 
Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 
 

UZNESENIE č. 145/2020 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. odvoláva 

 

Členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves delegovaných 

miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k 30.6.2020 takto: 

 

Zariadenie Meno Priezvisko 

Spojená škola Tilgnerova 14 Peter Magát 

Základná škola Majerníkova 62  Richard  Savčinský 

Materská škola L. Sáru  Milan Ďurica 

 
B. deleguje 

 
členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  ku dňu 1.7.2020 takto: 
 

Zariadenie Meno Priezvisko 

Spojená škola Tilgnerova 14 Richard Savčinský 

Základná škola Majerníkova 
62 

Dagmar  Petrová 

Materská škola L. Sáru 3 Peter  Magát  

Materská škola Kolískova 14 Zuzana Volková 

 

 
 

Dana Čahojová, v. r. 
starostka 
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Príloha k uzneseniu č. 137/2020 
     

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 – garáž  nachádzajúcu sa v rade 

garáží na Adámiho ul. 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 o rozlohe 20,00 m2 nachádzajúci sa  v  rade 

garáží na Adámiho ul. v Bratislave na parcele č. 1223, súpisné číslo 6094 . 

 

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 obdobie 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  – 24,60 EUR/ m2 /rok .  

 

7. Účel nájmu 

     Garážovanie osobného motorového vozidla – účel nájmu musí byť zachovaný. 

  

8. Termín obhliadky 

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

vyhlasovateľa uvedenou v  bode 3. týchto podmienok.  
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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 – GARÁŽ ADÁMIHO – 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. Súčasťou návrhu je aj doklad preukazujúci oprávnenosť 

vykonávania predmetnej činnosti. (živnostenský list, výpis z obchodného registra). 

10. Lehota na podávanie súťažných návrhov 

Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v  termíne do 10.08.2020 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 100 %. 

 

12. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmlúv 

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr  dňa 17.08.2020 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 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 
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Príloha k uzneseniu č. 141/2020 
 

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 nehnuteľnosti na ul. Špieszova 2 a Pernecká 37 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. 1.17 o rozlohe 12,68 m2 nachádzajúci sa 
na ul. Špieszova 37 a Pernecká 2 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 uzavreté na dobu neurčitú. 

 

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  – 99,60 EUR/ m2

 

/rok . 
 K užívaniu priestorov prináleží aj úhrada poplatkov za energie a služieb spojených s nájmom. 

 

7. Účel nájmu 

Činnosti kancelárskeho charakteru. 

 

8. Termín obhliadky 

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

vyhlasovateľa uvedenou v  bode 3. týchto podmienok.  
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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. 1.17 – ŠPIESZOVA 2 a PERNECKÁ 37   – NEOTVÁRAŤ“ 

Tlačivá záväzného návrhu je možné získať na internetovej stránke www.karlovaves.sk  
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 10.08.2020 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 17.08.2020 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 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 
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Príloha k uzneseniu 142/2020 
 

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 na prízemí 

bytového domu na ul. Ľ. Fullu 4  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 28,74 m2 nachádzajúci sa 

na prízemí bytového domu na ul. Ľ. Fullu č. 4 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 uzavreté na dobu určitú – 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  – 71,00 EUR/ m2

 

/rok . 
 K užívaniu priestorov prináleží aj úhrada poplatkov za energie a služieb spojených s nájmom. 

 

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.  
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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 – Ľ. FULLU č. 4   – NEOTVÁRAŤ“ 

Tlačivá záväzného návrhu je možné získať na internetovej stránke www.karlovaves.sk  
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 10.08.2020 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 17.08.2020 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 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 

 

 


