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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 

(8. volebné obdobie) 

 

U Z N E S E N I A  č. 164  – 178/2020 

 

ZO 14. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 15. 12. 2020 

 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 

 

1. Plnenie uznesení splatných k 14. zasadnutiu MiZ. 

UZNESENIE č. 164/2020 

 

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. 

UZNESENIE č. 165/2020 

 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  /2020 zo dňa 

......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 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 

2020. 

UZNESENIE č. 166/2020 

 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.  /2020 zo dňa .......2020  o podmienkach poskytovania 

sociálnych sluţieb. 

UZNESENIE č. 167/2020 

 

5. Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  /2020 zo dňa ...... 2020 

o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti   Bratislava – Karlova 

Ves.  

UZNESENIE č. 168/2020 

 

6. Ţiadosť  JUDr. Miriam Szabovej o predĺţenie nájmu nebytových priestorov Pernecká, Špieszova a o 

úpravu výšky nájmu. (V pôvodnom návrhu č. 7) 

UZNESENIE č. 169/2020 

 

7. Podmienky Obchodnej verejnej súťaţe – NP č. 102 na Segnerovej ul. č. 3. (V pôvodnom návrhu10) 

UZNESENIE č. 170/2020 

 

8. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺţenie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. 

Bratislava -Karlova Ves. (V pôvodnom návrhu č. 14) 

UZNESENIE č. 171/2020 

 

 

9. Ţiadosť Klubu vodného slalomu KV a Klubu vodných športov KV o predĺţenie nájmu na časť objektu 

tzv. „starej“ lodenice. (V pôvodnom návrhu č. 15) 

UZNESENIE č. 172/2020 
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10. Ţiadosť spoločnosti JFcon, s.r.o. o dočasné odpustenie nájmu nebytových priestorov v  Lodenici 

  Karloveské rameno na Botanickej ulici. (V pôvodnom návrhu č. 16) 

UZNESENIE č. 173/2020 

 

 

11. Ţiadosť Kanoistického klubu Slávia UK Bratislava o prenájom pozemkov v blízkosti Karloveského 

 ramena pre účel vybudovanie klubovej lodenice. (V pôvodnom návrhu č. 17) 

UZNESENIE č. 174/2020 

 

 

12. Schválenie podmienok kúpy pozemkov pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺţ Perneckej ulice“ od 

súkromných vlastníkov. (V pôvodnom návrhu č. 18) 

UZNESENIE č. 175/2020 

 

13. Koncepcia umiestnenia a prevádzkovania predajných stánkov na území mestskej časti Karlova Ves, 

ţiadosti o prenájom pozemku pod predajné stánky. (V pôvodnom návrhu č. 20) 

UZNESENIE č. 176/2020 

 

14. Podnájomná zmluva Nová lodenica. (V pôvodnom návrhu č. 22) 

UZNESENIE č. 177/2020 

 

15. Harmonogram zasadaní komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2021. (V pôvodnom 

návrhu č. 23) 

UZNESENIE č. 178/2020 

 

Pôvodný bod č. 6, Návrh zámeru zriadenia Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves., stiahol predkladateľ z programu rokovania. 

 

Pôvodný bod č. 8, Ţiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, o. z. o predĺţenie nájmu 

nebytových priestorov v ZŠ Karloveská 61, stiahol predkladateľ z programu rokovania. 

 

Pôvodný bod č. 9, Ţiadosť Evy Baranovičovej  - E.T.B o predĺţenie nájmu nebytových priestorov 

na Lackovej ul. č. 4, stiahol predkladateľ z programu rokovania. 

 

Pôvodný bod č. 11, Ţiadosť MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C-KN 

parc. č. 2040,príp. o predĺţenie nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves, stiahol 

predkladateľ z programu rokovania. 

 

Pôvodný bod č. 12, Ţiadosť JUDr. Aleny Priecelovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 

2043,príp. o predĺţenie nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves, stiahol predkladateľ 

z programu rokovania. 

 

Pôvodný bod č. 13, Ţiadosť manţelov Meixnerových o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 

282/19 v k. ú. Karlova Ves, stiahol predkladateľ z programu rokovania. 

 

Pôvodný bod č. 19,Návrh na prenájom majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

príspevkovej organizácii Verejnoprospešné sluţby Karlova Ves a návrh na odňatie prebytočného a 

neupotrebiteľného majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii 

Verejnoprospešné sluţby Karlova Ves  a na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku 

Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, stiahol predkladateľ z programu rokovania. 
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Pôvodný bod č. 21, Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62, stiahol predkladateľ 

z programu rokovania. 

 

Pôvodný bod č. 24, Správa o činnosti miestneho kontrolóra, stiahol predkladateľ z programu 

rokovania. 

 

Pôvodný bod č. 25, Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2021, stiahol 

predkladateľ z programu rokovania. 

 

Pôvodný bod č. 26, Odmena miestnemu kontrolórovi za rok 2020, stiahol predkladateľ z programu 

rokovania. 

 

Pôvodný bod č. 27, Informácia o vybavených interpeláciách, stiahol predkladateľ z programu 

rokovania. 

 

Pôvodný bod č. 28, Rôzne, 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 15.12.2020. 
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K bodu 1.  

Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 

 

UZNESENIE č. 164/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

berie na vedomie 

 

priebeţne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

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

 

 

K bodu 2. 

Návrhrozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021, s výhľadom na roky 2022 

a 2023. 

 

UZNESENIE č. 165/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

 

A. schvaľuje 

 

1. rozpočet  Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021 nasledovne : 

a) rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves v príjmovej časti vo výške 17 480 585 Eur 

vrátane finančných operácií, 

b) rozpočet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výdavkovej časti vo výške 17 480 585 Eur 

vrátane finančných operácií, 

c) príjmy beţného rozpočtu 15 304 642 Eur, výdavky beţného rozpočtu 14 875 237 Eur a prebytok 

beţného rozpočtu 429 405 Eur, 

d) príjmy kapitálového rozpočtu 1 393 598 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 2 511 748 Eur 

a schodok kapitálového rozpočtu 1 118 150 Eur, 

e) príjmové finančné operácie 782 345 Eur, výdavkové finančné operácie 93 600 Eur, 

f) programy výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

 

2. pouţitie Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo výške 553 796 Eur  ako pouţitie 

finančných fondov v rámci schváleného rozpočtu. 

 

 

B. schvaľuje 

 

1. rozpočet  príspevkovej organizácie Verejnoprospešné sluţby Karlova Ves. 

2. rozpočet rozpočtovej organizácie Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62. 

3. rozpočet rozpočtovej organizácie Spojená škola Tilgnerova 14. 

4. rozpočet rozpočtovej organizácie Základná škola Karloveská 61. 

 

 

C. berie na vedomie 

 

návrh Programového rozpočtu mestskej časti  Bratislava – Karlova Ves na roky  2022 a 2023. 
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D. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v rozpočtovom roku 2021: 

1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 10 a 14 

ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka presunom 

rozpočtových prostriedkov v rámci posledného schváleného rozpočtu nasledovne: 

a) vykonávať presun rozpočtových prostriedkov medzi programami do výšky 3 % celkových 

výdavkov rozpočtu 

b) vykonávať presun rozpočtových prostriedkov medzi podprogramami, prvkami 

a poloţkami rozpočtovej klasifikácie do 20 % výdavkov rozpočtovaných v rámci jedného 

programu 

c) vykonávať presuny medzi beţnými a kapitálovými výdavkami podľa operatívnych potrieb 

mestskej časti vo výške 5 % celkových výdavkov rozpočtu pri zachovaní zákonom 

stanovených podmienok, 

2. rozpočtové opatrenia podľa odseku 1 moţno realizovať presunom rozpočtových prostriedkov 

v rámci schváleného rozpočtu tak, aby nemenili celkové výdavky a nezníţil sa rozpočtovaný 

prebytok, 

3. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 10 a 14 

ods. 2 písm. b) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov 

4. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) Zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 10 a 14 

ods. 2 písm. c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov vykonávať rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka viazanie 

rozpočtovaných výdavkov ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak 

sa očakáva narušenie vyrovnanosti beţného rozpočtu z iných dôvodov ako pouţitím rezervného 

fondu podľa § 10 ods. 8 alebo pouţitím  účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho 

rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných 

v minulých rokoch 

 

 

E. ţiada 

 

starostku mestskej časti: 

1. zabezpečiť evidenciu o prijatí rozpočtového opatrenia v súlade s § 14 ods. 4 zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, 

2. informovať komisiu finančnú a podnikateľskú a miestne zastupiteľstvo o prijatí rozpočtového 

opatrenia bezodkladne na najbliţšom riadnom rokovaní alebo zasadnutí. 

 

 

F. zrušuje 

 

Fond rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, zriadeného 

uznesením miestneho zastupiteľstva č. 288/2002/A zo dňa 5.11.2002, s prevodom zostatku finančných 

prostriedkov  Fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

na účet Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
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K bodu 3. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo ..../2020 zo dňa  

15.12.2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 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, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 

2020. 

 

UZNESENIE č. 166/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

schvaľuje 

 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 5/2020 zo dňa 15.12.2020, 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 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, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 

4.4.2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020 s účinnosťou od 1.1.2021. 

 

 

K bodu 4. 

Návrhvšeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. .... /2020 zo dňa 

15.12.2020 o podmienkach poskytovania sociálnych sluţieb. 

 

UZNESENIE č. 167/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

schvaľuje 

 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2020 zo dňa 15.12.2020 

o podmienkach poskytovania sociálnych sluţieb s účinnosťou od 1.1.2021. 

 

 

K bodu 5. 

Návrhvšeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ..../2020 zo dňa 

15.12.2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti 

Bratislava – Karlova Ves 

 

UZNESENIE č. 168/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

schvaľuje 

 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2020 zo dňa 15.12.2020 o 

poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti   Bratislava – Karlova Ves 

s účinnosťou od 1.1.2021. 
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K bodu 6. 

Ţiadosť  JUDr. Miriam Szabovej o predĺţenie nájmu nebytových priestorov Pernecká, Špieszova 

a o úpravu výšky nájmu.(V pôvodnom návrhu č. 7) 

 

UZNESENIE č. 169/2020 

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 prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v polyfunkčnom dome na 

Perneckej 37 a Špieszovej 2 v Bratislave s celkovou podlahovou plochou 78,68 m
2
(kancelária č. 01.09, 

01.10 s podlahovou plochou 63,99 m
2 

 a ostatné priestory s podlahovou plochou 14,69 m
2
)JUDr. Miriam 

Szabovej – notár, Špieszova 2, 841 04 Bratislava 

za účelom vykonávania činnosti notárskeho úradu, s dobou prenájmu od 01.01.2021 do 31.12.2025, 

s nájomným vo výške 99,58 €/m
2
/rok za kancelárske priestory a 66,39 €/m

2
/rok za ostatné priestory 

 

B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 7. 

Schváleniepodmienok obchodnej verejnej súťaţe o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  

o nájme nebytového priestor č. 102 nachádzajúceho sa na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave.(V 

pôvodnom návrhu 10) 

 

UZNESENIE č. 170/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. schvaľuje 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaţe na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa  v suteréne 

bytového domu na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave,  nebytový priestor č. 102 o výmere 63,70m 
2
 (tak ako 

sú uvedené v prílohe). 

 

B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaţ za tých istých podmienokv  prípade, ak do 

obchodnej verejnej súťaţe nepodá ponuku ţiadny záujemca. 

 

 

K bodu 11. 

Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺţenie platnosti nájomných zmlúv na pozemky       v 

k. ú. Bratislava – Karlova Ves.(V pôvodnom návrhu č. 14) 

 

 

UZNESENIE č. 171/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
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A. schvaľuje 

 

1.   Predĺţenie doby nájmu na pozemky pod garáţami 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 m
2
 

Nájomné 

m
2
/rok/€ 

Doba nájmu 

od - do 

1. Mgr. Ľubomír Sládek 

s manţ. 

Segnerova 6 

Bratislava 

372/0 

Segnerova ul.  

20 

 

2,10 

 

 

01.01.2021 - 

neurčito 

2. Martina Bádrošová 

Adámiho 13 

Bratislava 

1313/2 

Hodálova ul. 

21 1,97 01.01.2021 - 

neurčito 

3. František Meixner 

s manţ. 

Kempelenova 13 

Bratislava 

1381/0  

a časť dvora 

1404/0 

Baníkova ul.  

20 

16,96 

1,97 

0,99 

01.01.2021 - 

neurčito 

4. Margita Bosáková 

Baníkova 2 

Bratislava 

1383/0  

a časť dvora 

1404/0 

Baníkova ul.  

20 

16,96 

1,97 

0,99 

01.01.2021 - 

neurčito 

5.  Simona Kovárová 

Kuklovská 13 

Bratislava 

1388/0  

a časť dvora 

1404/0 

Baníkova ul.  

20 

17 

1,97 

0,99 

01.01.2021 - 

neurčito 

6. Ing. Tatiana 

Hammerová 

Baníkova 4 

Bratislava 

1390/0  

a časť dvora 

1404/0 

Baníkova ul.  

20 

16,96 

1,97 

0,99 

01.01.2021 - 

neurčito 

7. Ján Junaska s manţ. 

Baníkova 4 

Bratislava 

1397/0  

a časť dvora 

1404/0 

Baníkova ul.  

20 

16,96 

1,97 

0,99 

01.01.2021 - 

neurčito 

8. Mgr. Igor 

Schweighofer 

Beňadická 15 

Bratislava 

1398/0  

a časť dvora 

1404/0 

Baníkova ul.  

20 

16,96 

1,97 

0,99 

01.01.2021 - 

neurčito 

9. Dušan Hájos 

Baníkova 2 

Bratislava 

1399/0  

a časť dvora 

1404/0 

Baníkova ul.  

20 

16,96 

1,97 

0,99 

01.01.2021 - 

neurčito 

10. Štefan Škorupa 

Novackého 3 

Bratislava 

1400/0  

a časť dvora 

1404/0 

Baníkova ul.  

20 

16,96 

1,97 

0,99 

01.01.2021 - 

neurčito 
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11. Ing. Anna Karelová 

Hodálova 3 

Bratislava 

1401/0  

a časť dvora 

1404/0 

Baníkova ul.  

20 

16,96 

1,97 

0,99 

01.01.2021 - 

neurčito 

12. Ing. Danica 

Dvořáková/ Ing. Ján 

Poruben 

Planckova 3 / 

Sekurisova 14, 

Bratislava 

1402/0  

a časť dvora 

1404/0 

Baníkova ul.  

20 

16,96 

1,97 

0,99 

01.01.2021 - 

neurčito 

13. Mgr. Richard Ďurica 

Ľubeľa 315, Ľubeľa 

1403/0  

a časť dvora 

1404/0 

Baníkova ul.  

20 

16,96 

1,97 

0,99 

01.01.2021 - 

neurčito 

14. Ľubomír Tatara 

Baníkova 6 

Bratislava 

1383/0  

a časť dvora 

1404/0 

Baníkova ul.  

22 

16,96 

1,97 

0,99 

01.01.2021 - 

neurčito 

15. Mgr. Jakub Minárik 

s manţ. 

Baníkova 4 

Bratislava 

1389/0  

a časť dvora 

1404/0 

Baníkova ul.  

21 

17 

1,97 

0,99 

01.01.2021 - 

neurčito 

16. Dana Fučíková 

Baníkova 2 

Bratislava 

1391/0  

a časť dvora 

1404/0 

Baníkova ul.  

21 

16,96 

1,97 

0,99 

01.01.2021 - 

neurčito 

17. JUDr. Ivan Knietel 

J.C. Hronského 18  

Bratislava 

2051/0 

Karloveská ul.  

24 2,10 

 

01.01.2021 - 

neurčito 

18. Ing. Eva Borecká 

Júnová 15 

Bratislava 

2154/0  

a časť dvora 

2148/0 

Silvánska ul.  

21 

14 

1,97 

0,99 

01.01.2021 - 

neurčito 

19. Mgr. Matúš Kniez 

Studenohorská 41  

Bratislava 

2585/2 

Mokrohájska 

cesta  

18 1,97 

 

01.01.2021 - 

neurčito 

20. Ľubomír Polonský 

Mokrohájska cesta 2 

Bratislava 

2587/0 

Mokrohájska 

cesta  

21 1,97 

 

01.01.2021 - 

neurčito 

21. Mgr. Daniela 

Tomášková 

Mokrohájska cesta 9 

Bratislava 

2589/0 

Mokrohájska 

cesta  

21 1,97 

 

01.01.2021 - 

neurčito 

 

2. Predĺţenie doby nájmu na pozemky - záhrady vsúlade 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. č. Nájomca 

bydlisko 

Parcela č. 

Lokalita 

Výmera 

v m
2
 

Nájomné 

m
2
/rok/€ 

Doba nájmu 

od - do 

1. Kvetoslava Siváková 

Jesenského 11, Malacky 

2360/23 

Dolné Krčace 

680 1,30 01.01.2021 - 

31.12.2023 

 

3. Predĺţenie 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 m
2
 

Nájomné 

m
2
/rok/€ 

Doba nájmu 

od - do 

1. OZTON s.r.o. 

Rőntgenova 14 

Bratislava 

3128/1,  

3130/3  

a 3115/8 

Pozemky pod garáţami pre 

lode, Karloveská zátoka 

200 

56 

100 

1,97 

1,97 

0,99 

1.1.2021-

31.12.2021 

2. Jozef Benčúrik 

Devínska cesta 18 

Bratislava 

3130/3 

3115/8 

Pozemky pod garáţami pre 

lode, Karloveská zátoka 

51,30 

10 

1,97 

0,99 

1.1.2021-

31.12.2021 

3. Vladimír Haman 

Saratovská 2 

Bratislava 

3130/3 

3115/8 

Pozemky pod garáţami pre 

lode, Karloveská zátoka 

29,20 

10 

1,97 

0,99 

1.1.2021-

31.12.2021 

 

B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 9. 

ŢiadosťKlubu vodného slalomu KV a Klubu vodných športov o predĺţenie nájomnej zmluvy na 

časť objektu tzv. „starej“ lodenice, k. ú. Karlova Ves.(V pôvodnom návrhu č. 15) 

 

UZNESENIE č. 172/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. 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. 

BrankomIllekom, predsedom klubu, IČO: 308 57 791, DIČ: 2021975637, 

Klub vodných športov Karlova Ves, sídlo:  Botanická 59, Bratislava, zastúpený: Michalom Šeďom, 
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predsedom klubu, IČO : 173 15 115, DIČ : 2020919505. 

 

 

Parcely -C-KN  

číslo 

Výmera 

v m
2
 

Nájomné 

€/m
2
/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/ 

1.1.2021 – 16.3.2025 

objekt  na pozemku 

parc.č.3108, Botanická ulica 

 

B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 10. 

Ţiadosť spoločnosti JF con, s.r.o. o dočasné odpustenie nájmu nebytových priestorov v Lodenici 

Karloveské rameno na Botanickej ulici.(V pôvodnom návrhu č. 16) 

 

UZNESENIE č. 173/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. schvaľuje 

 

odpustenie nájomného v období od 15.10.2020 do 01.11.2020 uţívania nájomcovi  JFcon,  s.r.o. z dôvodu 

obmedzenia podnikania v oblasti gastronómie v súvislosti s prijatým Opatrením verejného zdravotníctva 

zo dňa 14.10.2020 a s prijatým uznesením vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 (zákaz 

vychádzania), čo predstavuje sumu 828,00 Eur. 

 

B. splnomocňuje 

 

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 11. 

Ţiadosť Kanoistického klubu Slávia UK Bratislava o prenájom pozemkov v blízkosti Karloveského 

ramena pre účel vybudovanie karloveskej lodenice.(V pôvodnom návrhu č. 17) 

 

UZNESENIE č. 174/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. schvaľuje 

 

prenájom pozemkov: 

časť parc. reg. C KN č. 3125/3 vo výmere  278 m
2
, 

časť parc. reg. C KN č. 3126    vo výmere  285 m
2
, 

časť parc. reg. C KN č. 3128/1 vo výmere  264 m
2
, 

parcelu reg.     C KN č. 3128/2 vo výmere  126 m
2
, 
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parcelu reg.     C KN č. 3128/3 vo výmere    39 m
2
, 

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 nájomcovi 

Kanoistický klub Slávia UK Bratislava, Lackova 19, 841 04 Bratislava, IČO 31817947 na dobu 20 rokov 

za cenu 1,00 Eur za celý predmet nájmu/rok do doby postavenia (kolaudácie) lodenice, ktorá bude slúţiť 

členom klubu a širokej verejnosti za účelom prevádzkovanie vodáckej činnosti. Od skolaudovania 

a uvedenia lodenice do prevádzky sa určuje výška nájomného 1,00 eur/m
2
 za rok.  

Podmienkou prenájmu je zároveň záväzok klubu do dvoch rokov vypratať(vyčistiť) pozemok a do 5 

rokov postaviť lodenicu, čo je súčasťou nájomnej zmluvy. V prípade nesplnenia týchto povinností môţe 

prenajímateľ skončiť nájomnú zmluvu. Podmienkou nájmu je spolupráca klubu so školskými 

zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti za účelom rozvíjania vzťahu detí k vodáckemu 

športu a iným voľnočasovým aktivitám naviazaným na územie Karloveskej zátoky.  

 

B. splnomocňuje 

 

starostu mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 12. 

Schválenie podmienok kúpy pozemkov pod budúcou stavbou „Chodník pozdĺţ Perneckej ulice“ od 

súkromných vlastníkov.(V pôvodnom návrhu č. 18) 

 

UZNESENIE č. 175/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. schvaľuje 

odkúpenie pozemkov: 

Špecifikácia pozemku výmera 
všeobecná 

hodnota [Eur] 

pozemok parc. E KN č. 3740/2, časť parc. č. 17/3, vzniknuté 

v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. 

Karlova Ves - zastavaná plocha a nádvorie - parc. č. 17/3, 

evidovaná na liste vlastníctva č. 5117  

2 m
2
 152,24  

pozemok parc. E KN č. 3740/2, časť parc. č. 22/4, vzniknuté 

v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. 

Karlova Ves - zastavaná plocha a nádvorie - parc. č. 22/4, 

evidovaná na liste vlastníctva č. 5117  

229 m
2
 17 431,48  

pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 16/2, vzniknuté 

v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. 

Karlova Ves - zastavaná plocha a nádvorie - parc. č. 16/2, 

evidovaná na liste vlastníctva č. 5116 

47 m
2
 3 577,64  

pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 17/2, vzniknuté 

v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. 

Karlova Ves - zastavaná plocha a nádvorie - parc. č. 17/2, 

evidovaná na liste vlastníctva č. 5116 

35 m
2
 2 664,20  

pozemok parc. E KN č. 3739, časť parc. č. 22/6, vzniknuté 

v zmysle overeného GP č. 68/2020, Karlova Ves, k. ú. 

Karlova Ves - zastavaná plocha a nádvorie - parc. č. 22/6 , 

evidovaná na liste vlastníctva č. 5116 

421 m
2
 32 046,52  
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Všeobecná hodnota zaokrúhlene   55 900,00  

 

od súkromných vlastníkov za cenu 55 900,00 Eur, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom č. 61/2020 

vypracovaného znalcom Ing. Jánom Ďurišom, znalcom v odbore stavebníctvo - odhadhodnoty 

nehnuteľnosti, pozemné stavby, evidenčné číslo 910656 pre potreby vybudovania chodníka pre peších 

pozdĺţ Perneckej ulice. 

 

B. splnomocňuje 

 

splnomocňuje starostu mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

 

K bodu 13. 

Koncepcia umiestnenia a prevádzkovania predajných stánkov na území mestskej časti Karlova 

Ves, ţiadosti o prenájom pozemku pod predajné stánky.(V pôvodnom návrhu č. 20) 

 

UZNESENIE č. 176/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

schvaľuje 

 

predĺţenie a uzatvorenie nájomných zmlúv v súlade s ustanovením §9a ods. 9 písm. c zákona SNR č. 

138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, vzhľadom 

na skutočnosť, ţe stánky sú v osobnom vlastníctve ţiadateľov, s tým, ţe po ukončení nájomného vzťahu 

sa nájomca(vlastník stánku) zaviaţe k odstráneniu stánku 

 

 

 

Nájomca  Adresa parc. 

číslo 

lokalita 

výmer

a v m
2
 

Nájomné 

€/m
2
/rok 

Navrhov

ané 

nájomné 

doba nájmu Navrhovaná 
doba nájmu 

1 Belistar, s.r.o. Veternicová 

pri školskom 

plote 

3651/363 

3651/364 

36 

 4 

50,00 --- 01.01.2019 – 

31.12.2020 

Odstrániť 

2 Calipress, s.r.o. Pribišova pri 

pošte 

1669/548  9 51,35  01.01.2017 – 

31.12.2019 

Odstrániť 

3 Jozef Culka Matejkova 1426/145 30 86,90 95,59 01.12.2017 – 

30.11.2020 

31.12.2022 

4 GuidoPradiso Malý trh na 

DD 

1669/244 

1669/247 

18 

8 

39,50 43,45 01.07.2018 – 

30.09.2020 

31.12.2022 

5 GuidoParadiso 

Šafárik 

Malý trh na 

DD 

1669/245 10 39,50 --- 01.07.2017 – 

14.04.2020 

Odstrániť 

6 Hlavinka Malý trh na 

DD 

1669/246 

1669/247 

17 

8 

39,50 

5,96 

43,45 

6,56 

01.7.2018 – 

30.09.2020 

31.12.2022 

7 Krokodil bar 

PROH s.r.o. 

Malý trh na 

DD 

1669/249 

1669/250 

35 

17 

39,95 

5,95 

43,45 

6,56 

01.07.2018 – 

30.09.2020 

31.12.2022 

8 Mikulík Malý trh na 

DD 

1669/248 17 39,95 --- 01.07.2017 – 

30.06.2020 

Odstrániť 

9 Hučko Malý trh na 

DD 

1669/243 17 39,50 --- Bez NZ Odstrániť 

10 Munisi Lackova/Kar

loveská 

2060/3 35,5 39,50 43,50 01.01.2019 – 

30.09.2020 

31.12.2022 

11 Piczeková Lackova/Kar 2060/3 18,5 51,35 --- 01.01.2019 – 31.12.2022 
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loveská 31.12.2022 

12 Tiefenbachová Segnerova 668/10 12 39,50 43,50 Bez NZ 31.12.2022 

13 Hlavatovič Kolískova 1426/260 34 27,64 --- 01.01.2017 – 

31.12.2019 

Odstrániť 

         

Vo všetkých  prípadoch s podmienkou, ţe po uplynutí času prenájmu je nájomca povinný odstrániť predajný 

stánok 

a uviesť prenajatý pozemok do pôvodného stavu. K tomuto sa nájomca zaviaţe pri podpise nájomnej zmluvy. 

 

 

K bodu 14. 

Podnájomná zmluva Nová lodenica.(V pôvodnom návrhu č. 22) 

 

UZNESENIE č. 177/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A.   schvaľuje 

 

podmienky podnájmu v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov stavby „Lodenica Karloveské 

rameno“ na Botanickej ulici v Bratislave č. 81/2020 zo dňa 16.03.2020 uzatvorenej medzi Mestskou 

časťou Bratislava – Karlova Ves a Klubom vodných športov Karlova Ves, sídlo: Botanická 59, 841 04 

Bratislava, IČO: 173 15 115 v znení:  

Zmluva o podnájme k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov 
stavby „Lodenica Karloveské rameno“ na Botanickej ulici v Bratislave 

č. ...../2020 

uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z.n.p. (ďalej len 

„zmluva“) 

 

medzi zmluvnými stranami:  

 

Nájomca:  Klub vodných športov Karlova Ves 

Botanická 59, 841 04 Bratislava 

zastúpená predsedom klubu:  

IČO:  173 15 115 

DIČ: 2020919505 

tel.č.:  

e-mail:   

   (ďalej len „nájomca“) 

 

Podnájomca:Klub vodného slalomu Karlova Ves 

Líščie údolie 33, 841 04 Bratislava 

zastúpený štatutárom klubu: 

IČO: 308 57791 

DIČ: 2021975637 

tel. č.:  

e-mail:  

   (ďalej len „podnájomca“) 
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(nájomca a podnájomca spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“, kaţdý jednotlivo ďalej aj ako „zmluvná 

strana“).  

 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto podnájomnú zmluvu v zmysle článku VI. ods. 9 

písmeno i) Zmluvy o nájme nebytových priestorov stavby „Lodenica Karloveské rameno“ na Botanickej 

ulici v Bratislave č. 81/2020 zo dňa 16.03.2020, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 22.06.2020 (ďalej len 

„nájomná zmluva“) uzatvorenej medzi Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves ako prenajímateľom 

(ďalej len „prenajímateľ“ alebo „vlastník“) a Klubom vodných športov Karlova Ves ako nájomcom, 

v nasledovnom znení: 

 

Čl. I.  

Úvodné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves č. 90/2019 zo dňa 05.11.2019 a v zmysle článku VI. ods. 9 písm. i) nájomnej zmluvy. 

2. Prenajímateľ je vlastníkom stavby „Lodenica Karloveské rameno“ na Botanickej ulici v Bratislave 

postavenej na pozemkoch registra C v KN, parcela č. 3110/5, 3110/16 katastrálne územie Karlova 

Ves, Bratislava (ďalej aj „Nová lodenica“). 

Čl. II.  

Predmet zmluvy 

1. Nájomca prenecháva podnájomcovi a podnájomca preberá podiel na predmete nájmu za podmienok 

a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve, pričom podnájomca sa zaväzuje platiť nájomcovi pravidelne 

nájomné dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Predmetom podnájmu je podiel na nebytovom priestore nachádzajúcom sa na prízemnom podlaţí a 2. 

nadzemnom podlaţí Novej lodenice na Botanickej ulici v Bratislave postavenej na pozemku registra 

C v KN, parcela č. 3110/5 a 3110/16 v zmysle priloţeného náčrtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto 

zmluvy (ďalej len „predmet nájmu“ alebo „nebytový priestor“), konkrétne: 

na 2. nadzemnom podlaţí z jeho celkovej výmery 164,00 m
2
: 

 a)  sušiareň 2.14 (7,08 m
2
) 

 d)  podiel na spoločných priestoroch: 

 chodba 2.01 (18,57 m
2
) 

 šatňa 2.02 (10,53 m
2
) 

 umyváreň 2.03 (8,35 m
2
) 

 WC + predsieň 2.05 (2,23 m
2
) 

 šatňa 2.06 (10,65 m
2
) 

 umyváreň 2.07 (7,87 m
2
) 

 WC + predsieň 2.09 (2,14 m
2
) 

 terasa SP.03 (31,00 m
2
) 

 

na prízemnom podlaţí z jeho celkovej výmery 216,87 m
2
: 

a) hangár 0.01 (14,72 m
2
 z celkovej plochy 206,69 m

2
) 

b) podiel na spoločných priestoroch: 

 schodisko SP.02 (10,18 m
2
) 
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Celková prenajatá plocha je 72,56 m
2
, čo predstavuje 19 % z celkovej plochy predmetu nájmu (ďalej 

len „predmet podnájmu“). 

 

3. Predmetný nebytový priestor je vybavený rozvodmi elektrickej energie, vody, kanalizácie, 

osvetlením, vzduchotechnikou a zabezpečovacím zariadením. 

 

Čl. III.  

Účel nájmu 

1. Nebytový priestor bude podnájomcom vyuţívaný výhradne na vodácku klubovú činnosť a vodácku 

činnosť pre verejnosť. 

 

2. Podnájomca sa zaväzuje uţívať predmet podnájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto 

zmluve a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet podnájmu. 

 

Článok IV.  

Doba nájmu 

1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu trvania nájomnej 

zmluvy uzatvorenej medzi nájomcom a prenajímateľom, t.j. do 17.03.2025. 

 

2. O odovzdaní predmetu podnájmu sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude tvoriť prílohu 

č. 2 tejto zmluvy. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, ţe uţívanie predmetu podnájmu po skončení doby podnájmu nepredlţuje 

dobu podnájmu. 

 

4. Zmluvné strany sa tieţ dohodli, ţe túto zmluvu nie je moţné obnoviť podľa § 676 ods. 2 

Občianskeho zákonníka.  

 

Čl. V. 

Nájomné a sluţby spojené s podnájmom, platobné podmienky 

1. Celkové nájomné za uţívanie predmetu nájmu podľa nájomnej zmluvy je 450,00 € mesačne (slovom: 

štyristopäťdesiat eur),ročné nájomné za uţívanie predmetu nájmu tak predstavuje celkovú cenu 

5 400,00 € (slovom: päťtisícštyristo eur). Podnájomca je povinný platiť nájomcovi za predmet 

podnájmunájomné, ktoré predstavuje dohodnutý podiel 19 %, a to vo výške 85,73 € mesačne 

(slovom: osemdesiatpäť eur  sedemdesiattri centov), ročne vo výške 1 028,76 € (slovom: 

tisícdvadsaťosem eur  sedemdesiatšesť centov). 

2. Nájomné sa podnájomca zaväzuje platiť mesačne vţdy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca 

v zmysle ods. 1 tohto článku zmluvy bezhotovostným prevodom prostredníctvom banky na účet 

nájomcu: 

Názov účtu: 

Bankové spojenie  Tatra banka, a.s.. 

Číslo účtu:     

IBAN:               

BIC:     
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Variabilný symbol: 

3. Súčasťou podnájmu je aj dodávka energií. Prenajímateľ sa zaväzuje podnájomcovi zabezpečiť 

dodávku energií a poskytovanie sluţieb spojených s podnájmom: dodávku vody a odvádzanie 

odpadovej vody, dodávku tepla, plynu a elektrickej energie. Za tieto sluţby v zmysle prílohy č. 3 

tejto zmluvy „Technický prepočet spotreby energií“ bude podnájomca platiť nájomcovi 

v nasledovných podieloch za: 

a) plyn za 2. nadzemné podlaţie: 32%,   

b) elektrická energia: 

 za prízemné podlaţie: 9%, 

 za 2. nadzemné podlaţie: 32%, 

 

c) voda: 

 za prízemné podlaţie: 9%,  

 za 2. nadzemné podlaţie: 32%, 

 

d) vody z povrchového odtoku za celý predmet podnájmu: 19% 

 zálohu vo výške 36,95 € (slovom:  tridsaťšesť eur  deväťdesiatpäť centov) mesačne na platby za 

sluţby spojené s podnájmom z celkovej sumy za sluţby spojené s nájmom podľa nájomnej zmluvy 

193,93 € (slovom: jednostodeväťdesiattri eur deväťdesiattri centov). Na základe vyúčtovania 

spotreby energií, ktoré prenajímateľ vykoná vţdy k 30.06. nasledujúceho kalendárneho roka, bude 

podnájomcovi zo strany nájomcu vyúčtovaný doplatok alebo preplatok podľa skutočnej spotreby, a 

to v dojednanom podiele za jednotlivé podlaţia. Prípadný doplatok ako aj nedoplatok je dotknutá 

zmluvná strana povinná uhradiť druhej zmluvnej strane v lehote do 30 dní od doručenia vyúčtovania 

podnájomcovi. Platby za sluţby spojené s podnájmom sú splatné rovnako ako nájomné, vţdy do 15. 

dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktoré sa sluţby spojené s podnájmom platia. Prenajímateľ 

je oprávnený jednostranne zmeniť výšku poplatkov za uvedené sluţby na základe zmeny cenového 

predpisu. Na základe tejto zmluvnej podmienky v nájomnej zmluve, podnájomca súhlasí 

s jednostrannou úpravou ceny za sluţby spojené s podnájmom zo strany nájomcu v dohodnutom 

podiele na celkovej sume nájomného.   

4. Nájomné a ostatné finančné plnenia sa povaţujú za uhradené dňom pripísania na účet   nájomcu. 

5. V prípade, ţe podnájomca neuvedie obdobie, za ktoré sa úhrada platí alebo uvedie obdobie, ktoré uţ 

bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie podnájomca úhradu poukazuje, 

obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, je oprávnený určiť nájomca. Nájomca spravidla pokryje 

najstaršiu splatnú pohľadávku. 

6. V prípade prvého a posledného mesiaca podnájmu, podnájomca uhradí len pomernú časť výšky 

nájomného a platieb za sluţby spojené s podnájmom v závislosti od počtu dní v mesiaci, počas 

ktorých predmet podnájmu uţíval. Nájomné a platby za sluţby spojené s podnájmom za prvý mesiac 

podnájmu podnájomca uhradído 15 dní  odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Pomerná časť 

nájomného sa vypočíta tak, ţe denné nájomné vypočítané ako 1/365 ročného nájomného sa vynásobí 

počtom dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto podnájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom 

sa zmluva uzavrela (v prípade prvého mesiaca nájmu), resp. počtom dní, počas ktorých podnájomca 
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predmet podnájmu uţíval (v prípade posledného mesiaca nájmu). Rovnaký vzorec sa uplatní aj na 

výpočet pomernej časti platieb za sluţby spojené s podnájmom. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, ţe nájomca je oprávnený vţdy k 1. aprílu  kalendárneho roka upraviť 

výšku nájomného dohodnutého v tejto zmluve jednostranným právnym úkonom o výšku určenú 

nájomcovi prenajímateľom so zohľadnením dohodnutého podielu na predmete nájmu podľa čl. V. 

ods. 3. tejto zmluvy. Nájomca tento krok dokladuje podnájomcovi. Prenajímateľ je oprávnený určiť 

zvýšenie nájmu o mieru inflácie stanovenú Štatistickým úradom SR za bezprostredne predchádzajúci 

kalendárny rok zverejnenú Štatistickým úradom SR v januári nasledujúceho roku.  

8. Zvýšenie nájomného nájomca oznámi podnájomcovi písomne, zaslaním doporučenej zásielky na 

adresu sídla podnájomcu minimálne 15 dní vopred. 

9. Zvýšené nájomné je podnájomca povinný platiť za obdobie od 1. apríla príslušného kalendárneho 

roka v termíne splatnosti nájomného dohodnutého v tejto zmluve. 

10. V prípade, ţe oznámenie o zvýšení nájomného bude podnájomcovi doručené po splatnosti 

nájomného za daný kalendárny mesiac, zaplatí podnájomca rozdiel medzi pôvodným nájomným 

a nájomným zvýšeným o mieru inflácie v lehote do 30 dní od doručenia oznámenia. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, ţe ak podnájomca nezaplatí nájomné alebo platby za sluţby spojené 

s podnájmom v dohodnutých termínoch podľa tejto zmluvy riadne a včas, je povinný zaplatiť 

nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z dlţnej sumy za kaţdý aj začatý deň trvania nesplnenia 

tejto povinnosti. Povinnosť podnájomcu platiť úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení 

Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá. Zároveň týmto nie je dotknuté právo nájomcu na 

náhradu škody v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. 

12. Podnájomca je povinný podieľať sa na upratovaní predmetu nájmu nasledovne: 

a)  priestory, ktoré uţíva samostatne - upratuje podnájomca osobne, resp. na vlastné náklady, 

b)  spoločné priestory - podieľa sa podnájomca osobne pomerne podľa podielu na výške nájomného 

(19%) k počtu hodín potrebných na upratovanie, 

c) spoločné priestory - ak bude realizované upratovanie za úhradu, podnájomca je povinný sa 

podieľať na nákladoch za upratovanie spoločných priestorov podľa podielu na výške nájomného 

(19%) k celkovým nákladom; cena za upratovanie predmetu podnájmu musí byť primeraná cene 

na trhu. 

13. Odvoz a likvidáciu odpadu, prípadne ďalšie sluţby, je povinný si zabezpečiť podnájomca na vlastné 

náklady. 

 

Čl. VI.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Nájomca je povinný prenajať podnájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na jeho uţívanie 

podľa účelu uvedeného v tejto zmluve. Podnájomca je povinný udrţiavať predmet podnájmu 

v uţívania dobrom stave. 
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2. Podnájomca je povinný uţívať predmet podnájmu v súlade s platnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet podnájmu a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto 

zmluve. Taktieţ je povinný v pomere k výške nájomného podieľať sa osobne alebo finančne na 

zabezpečení a ochrane predmetu nájmu pred poškodením alebo zneuţitím. 

3. Podnájomca prehlasuje, ţe je oboznámený s technickým stavom predmetu nájmu. 

4. Podnájomca je povinný oznámiť nájomcovi potrebu opráv súvisiacich s poruchami stavebnej 

konštrukcie, dodávky tepla, vody, elektrickej energie a pod. ihneď potom, čo sa o nich dozvedel 

a umoţniť mu vykonanie týchto opráv a u opráv nad 100 € umoţní vykonanie opravy 

prenajímateľovi. 

5. Podnájomca znáša na vlastné náklady drobné opravy (do 100 €), udrţiavacie práce v priestoroch, 

ktoré vyuţíva samostatne, v spoločných priestoroch v podiele na celkovom nájomnom. Náklady 

vzniknuté neprimeraným uţívaním priestorov činnosťou podnájomcu (aj spoločných) podnájomca 

znáša v plnej výške.  

6. V prípade potreby vykonania udrţiavacích prác (náklady na beţnú prevádzku, pravidelnú údrţbu ako 

maľovanie, výmena zámkov a pod.) alebo zabezpečenia vnútorného zariadenia predmetu podnájmu a 

spoločných priestorov (skrinky a pod.), nájomca pred začatím vykonávania udrţiavacích prác, resp. 

pred kúpou vnútorného zariadenia je povinný informovať podnájomcu o zámere, rozsahu 

a predpokladaných nákladoch. Po vykonaní udrţiavacích prác, resp. kúpe vnútorného zariadenia je 

nájomca povinnýbez zbytočného odkladu vystaviť faktúru podnájomcovi vo výške 19 % z celkových 

nákladov so splatnosťou do 15 dní od jej doručenia podnájomcovi. Súčasťou vystavenej faktúry bude 

zdokladovanie nákladov na vykonané práce, resp. kúpu vnútorného zariadenia. V prípade vnútorného 

zariadenia zakúpeného pred uzatvorením tejto podnájomnej zmluvy(skrinky a lavičky v šatniach), 

ktoré nájomca deklaroval, je nájomca povinný vystaviť podnájomcovi faktúru na úhradu časti 

nákladov vo výške 19 % z celkových nákladov do 15 dní od uzatvorenia podnájomnej zmluvy, so 

splatnosťou do 30 dní od podpisu podnájomnej zmluvy. Podnájomca nie je povinný uhradiť náklady 

na základe faktúry vystavenej nájomcom po termíne podľa predchádzajúcej vety. Súčasťou 

vystavenej faktúry bude zdokladovanie nákladov na zakúpenévnútorné zariadenie. Nákladmi v zmysle 

tohto odseku sa rozumejú náklady, ktoré boli uhradené z vlastných finančných prostriedkov zmluvnej 

strany, mimo dotácií, darov aleboiných foriem podpory tretích strán.  

7. Podnájomca je povinný v prípade havárie bezodkladne umoţniť nájomcovi a prenajímateľovi prístup 

do prenajatých priestorov. Kľúč od priestorov bude mať nájomca aj prenajímateľ k dispozícii v 

zalepenej obálke. 

8. Podnájomca sa zaväzuje udrţiavať v mesiacoch september aţ máj minimálnu teplotu predmetu 

podnájmu 18C. Uvedenú povinnosť môţe kedykoľvek nájomca skontrolovať. V prípade dvoch 

porušení uvedenej podmienky v priebehu 3 mesiacov sa bude toto konanie podnájomcu povaţovať za 

závaţné porušenie tejto zmluvy. 

9. Podnájomca sa ďalej zaväzuje: 

a) organizovať kurzy pre verejnosť v rozsahu minimálne 1x týţdenne a to minimálne v hodinách od 

16.00 do 19.00 hod.. V sezóne vykoná podnájomca kurzy najmä vo vonkajšom prostredí (na 

vode). Sezónou sa rozumie časové obdobie roka, počas ktorého je v zmysle zauţívaných zvyklostí 

vodných plavebných športov moţné realizovať plavby loďami vo vonkajšom prostredí, a to v 
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mesiacoch máj aţ september kalendárneho roka. Podnájomca sa zaväzuje aktívne propagovať túto 

aktivitu na výveskách v Karlovej Vsi, na svojej webovej stránke,na webovej stránke nájomcu 

(www.lodenicakvs.sk) a na www.karlovaves.sk a minimálne jedným inzerátom v karloveských 

novinách, a to počas celej doby trvania podnájomnej zmluvy.Pričom kurzom pre verejnosť sa 

rozumie kurz na získanie základných vodáckych zručností pod dozorom odborných inštruktorov 

na minimálne 45 minút na vode pre minimálne 2 ľudí (nie členov klubu) bez ohľadu veku, 

pohlavia, či vodáckej zdatnosti. Podnájomca zabezpečí turistické, či športové plavidlá vhodné aj 

pre úplných začiatočníkov a vodácke vybavenie (pádla, vesty a pod.). Záujemcovia o kurzy pre 

verejnosť sa musia vopred nahlásiť (osobne, mailom, telefonicky). Výcvik pre verejnosť sa 

neuskutoční v prípade nezáujmu verejnosti, vysokého stavu Dunaja (nad 650 cm v Bratislave 

a v prípade nepriaznivého počasia, čo podnájomca musí riadne zdôvodniť v správe (výkaze) 

podľa písm. e) tohto bodu zmluvy,  

b) dokladovať a zachovať minimálne 1odborného inštruktora (kvalifikovanéhotrénera v oblasti 

vodného športu s primeranými skúsenosťami). V prípade, ţe odborný inštruktor nebude môcť 

z váţnych dôvodov uskutočniť kurz, bezodkladne o tom informuje nájomcu a navrhne primeraný 

termín v ktorom vykoná náhradu, čo uvedie aj vo výkaze, 

c) zabezpečiť minimálne 2 x ročne prednášky pre verejnosť v oblasti vodáckych športov. Termíny je 

povinný podnájomca zverejniť v dostatočnom časovom predstihu na výveskách v Karlovej Vsi, 

na svojej webovej stránke,na webovej stránke nájomcu (www.lodenicakvs.sk) a na 

www.karlovaves.sk a minimálne jedným inzerátom v karloveských novinách, a to počas celej 

doby trvania podnájomnej zmluvy, 

d) zverejniť v záujme transparentnosti nakladania s majetkom mestskej časti na svojom webovom 

sídle Výročnú správu o svojej činnosti a účtovnú závierku o hospodárení za predchádzajúci 

kalendárny rok najneskôr do 30 dní po podaní daňového priznania. Výročnú správu a účtovnú 

závierku je v rovnakej lehote povinný zaslať nájomcovi a súhlasí s ich zverejnením na webovom 

sídle prenajímateľa, 

e) dodať správu (výkaz) podľa prílohy č. 4 k tejto zmluve s podrobnosťami o uskutočnení a 

organizovaní jednotlivých aktivít podľa písm. a) -  c) tohto odseku zmluvy vrátane 

fotodokumentácie mesačne, najneskôr do 5 dní po skončení príslušného mesiaca, za ktorý sa 

správa (výkaz) predkladá. 

10. V prípade porušenia povinností alebo záväzkov podnájomcu špecifikovaných v ods. 8 a 9 tohto 

článku nájomca vyzve podnájomcu na riadne plnenie zmluvných záväzkov. V prípade, ţe nájomca 

ani do 20 dní odo dňa doručenia písomného upozornenia nájomcu nezabezpečí nápravu, bude sa 

povaţovať ďalšie uţívanie predmetných priestorov lodenice za uţívanie nebytových priestorov v 

rozpore s touto zmluvou v zmysle § 9 ods. 2. písm. a) zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme 

nebytových priestorov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 116/1990 Zb.“). 

11. Podnájomca môţe vykonávať stavebné úpravy predmetu nájmu len s predchádzajúcim písomným 

súhlasom nájomcu a prenajímateľa. Ak podnájomca vykoná zmeny bez tohto súhlasu, je povinný po 

skončení nájmu uviesť nebytový priestor na svoje náklady do pôvodného stavu, pokiaľ sa 

s nájomcom a prenajímateľom nedohodne inak, tzn. v prípade skončenia nájmu je podnájomca 

povinný vrátiť priestory v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Týmto 

nie je dotknuté právo nájomcu a prenajímateľa uplatniť si náhradu škody. 
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12. Podnájomca na predmete podnájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré vyplývajú 

z platných všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves v platnom znení, týkajúcich sa najmä dodrţiavania čistoty, poriadku, udrţiavania 

mestskej zelene, zimnej údrţby a pod. Podnájomca je povinný sa podieľať na týchto povinnostiach v 

podiele predmetu podnájmu k celkovému nájmu podľa čl. II. ods. 2. tejto zmluvy. 

 

13. Vlastník objektu bude zabezpečovať podľa § 4 písm. i) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

poţiarmi v z.n.p. vykonávanie kontrol, odborných prehliadok a skúšok el. zariadenia, bleskozvodov, 

plynových zariadení, tlakových nádob v zmysle záväzných právnych predpisov, podľa § 4 písm. n) 

cit. zákona vykonávať kontrolu a čistenie komínov a podľa § 5 písm. a) cit. zákona zabezpečovať 

akcieschopnosť prenosných hasiacich prístrojov vykonávaním ich kontrol ako aj akcieschopnosť 

nástenných hydrantov v zmysle záväzných právnych predpisov. Plnenie  ostatných povinnosti na 

úseku ochrany pred poţiarmi, ktoré vyplývajú z  § 4 a § 5 cit. zákona zabezpečuje podnájomca. 

Podnájomca na predmete podnájmu zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich  z predpisov o ochrane 

zdravia a bezpečnosti pri práci (zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

v z.n.p.), hygienických predpisov (zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve v z.n.p.), 

predpisov o ochrane majetku, predpisov civilnej obrany a pod. Podnájomca je povinný sa na týchto 

povinnostiach a nákladoch podieľať v podiele výškynájomného za predmet podnájmu k celkovej 

výške nájmu za predmet nájmu oproti dokladovaným výdavkom. 

 

14. Podnájomca sa zaväzuje udrţiavať poriadok a čistotu predmetu podnájmu.  

15. Podnájomca je povinný strpieť uţívanie sociálnych zariadení ostatnými nájomcami Novej lodenice 1. 

nadzemného podlaţia a osobami vyuţívajúcimi ich sluţby. 

16. Podnájomca je povinný dbať na ochranu predmetu podnájmu a príslušenstva a chrániť ich pred 

zničením, poškodením i nadmerným opotrebením, ako aj dbať na dodrţiavanie verejného poriadku 

osobami vyuţívajúcimi predmet podnájmu, zabezpečiť poriadok a čistotu v prenajatých priestoroch 

ako aj v ich tesnej blízkosti v prípade, ţe jeho znečistenia sa dopustia osoby, ktorým podnájomca 

umoţnil vstup do prenajatých priestorov vrátane odvozu jeho odpadu.   

17. Zmluvné strany sa v súlade s princípom autonómie vôle zmluvných strán dohodli, ţe podnájomca 

nemá nárok na úhradu nákladov vynaloţených na akékoľvek zhodnotenie predmetu nájmu. Kaţdé 

zhodnotenie predmetu nájmu realizované podnájomcom počas doby nájmu po posúdení, schválení 

a písomnom protokolárnom prevzatí bude prevzaté do majetku prenajímateľa bezodplatne ku dňu 

skončenia doby podnájmu. Náklady na zhodnotenie predmetu podnájmu nebudú započítané 

s nájomným za predmet podnájmu.  

18. Podnájomca je povinný podieľať sa na nákladoch na úpravu zabezpečovacieho systému na 

identifikáciu pohybu osôb v priestoroch budovy za účelom ochrany predmetu nájmu a ochrany 

majetku nájomcu aj podnájomcu, prípadne iné podobné náklady, ak toto nezabezpečí prenajímateľ. V 

priestoroch vyuţívaných výlučne podnájomcom je podnájomca povinný uhrádzať náklady v plnej 

výške a v spoločných priestoroch v pomere vyuţívanej plochy na príslušnom podlaţí. Náhrada za 

náklady vynaloţené podľa tohto bodu po skončení tejto zmluvy nebude poskytnutá. 

19. Zmluvná strana je oprávnená započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči druhej zmluvnej strane 

vyplývajúce z tejto zmluvy len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. 
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20. Podnájomca je povinný umoţniť prenajímateľovi a nájomcovi vykonať kedykoľvek kontrolu stavu 

predmetu nájmu, pričom podnájomca sa zaväzuje poskytnúť nájomcovi a prenajímateľovi plnú 

súčinnosť a k nahliadnutiu všetku dokumentáciu vzťahujúcu sa k predmetu podnájmu.  

21. Podnájomca je zodpovedný za všetky škody na predmete podnájmu, zariadeniach, príslušenstve ako 

i majetku prenajímateľa a nájomcu, ktoré spôsobí. Podnájomca je zodpovedný i za škody na 

predmete podnájmu spôsobené osobami, ktoré sa zdrţujú v predmete podnájmu v súlade s pokynmi 

podnájomcu alebo s jeho vedomím. Všetky škody, za ktoré zodpovedá podnájomca, odstráni 

podnájomca na vlastné náklady.  

22. Podnájomca sa zaväzuje vypratať predmet podnájmu bezodkladne v deň skončenia podnájmu 

a odovzdať ho nájomcovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, 

prázdny a vyčistený.  

23. Zodpovednosť za škody na predmete podnájmu sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

 

Čl. VII. 

Osobitné povinnosti podnájomcu 

1. Vnútorné zariadenie nebytového priestoru je podnájomca povinný vopred prerokovať s  nájomcom a 

prenajímateľom.  

2. Podnájomca sa zaväzuje spolupracovať s nájomcom a prenajímateľom a to najmä aktívnou účasťou 

a propagáciou podujatí a akcií organizovaných pre verejnosť.  

 

Čl. VIII.  

Skončenie nájmu 

1. Zmluva a podnájomný vzťah ňou zaloţený zaniká uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý v čl. IV. 

tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe zmluva a zmluvný vzťah predčasne zaniká: 

a) písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami, 

b) písomnou výpoveďou z dôvodov uvedených v § 9 zákona č. 116/1990 Zb. s výpovednou lehotou 

tri  mesiace, 

c) porušením povinností podnájomcu v zmysle čl. VI ods. 8 aţ 10 tejto zmluvy, 

d) zánikom nájomnej zmluvy. 

 

3. Nájomca môţe vypovedať nájom aj z iných váţnych dôvodov (verejný záujem), ktoré deklaruje 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves k zmene vyuţitia predmetu podnájmu. V tomto prípade zaniká 

aj táto podnájomná zmluva, a to najneskôr zánikom nájomnej zmluvy. 

4. Výpoveď musí byť písomná a výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 

doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je tri mesiace.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, ţe uplynutie doby podnájmu nemá vplyv na práva a povinnosti 

zmluvných strán, ktoré majú trvať aj po dobe účinnosti tejto zmluvy.  
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Čl. IX.  

Sankcie 

1. Za kaţdé porušenie ktorejkoľvek z povinností podnájomcu uvedenej v príslušných ustanoveniach 

tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, ţe podnájomca uhradí nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 

50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za kaţdý aj začatý deň trvania porušenia, resp. nesplnenia svojej 

povinnosti ustanovenej v tejto zmluve. Táto zmluvná pokuta sa nevzťahuje na osobitne upravené 

zmluvné pokuty v Čl. V. ods. 11 a Čl. X. ods. 4 tejto zmluvy.  

2. Nájomca je oprávnený poţadovať úhradu zmluvnej pokuty za porušenie, resp. nesplnenie povinnosti 

podnájomcom a podnájomca sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu na základe nájomcom zaslanej 

faktúry so splatnosťou 15 dní od doručenia faktúry podnájomcovi.  

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy 

neobmedzuje právo nájomcu domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností 

podnájomcu zabezpečených zmluvnou pokutou, a to v celom rozsahu vzniknutej škody (i nad rámec 

výšky zmluvnej pokuty).  

Čl. X. 

Postup pri odovzdávaní predmetu nájmu 

1. Podnájomca vyhlasuje, ţe pozná stav predmetu nájmu na základe vykonanej obhliadky a v takomto 

stave ako stojí a leţí ho preberá. 

2. Nájomca sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu podnájomcovi najneskôr do 5 (piatich) dní od 

účinnosti zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ţe o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu spíšu 

protokol do 3 (troch) dní od prevzatia predmetu nájmu podnájomcom, v ktorom uvedú najmä: 

a) stav, v akom sa predmet podnájmu nachádza v čase odovzdania, 

b) zoznam zariadení a ich stav, 

c) odovzdanie prístupových kódov k zabezpečovaciemu systému predmetu podnájmu, 

d) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie poţaduje niektorá zo zmluvných strán, 

e) dátum a miesto spísania protokolu a podpisy poverených zástupcov zmluvných strán. 

 

3. Podnájomca sa zaväzuje, ţe najneskôr ku dňu skončenia tejto zmluvy odovzdá nájomcovi alebo 

prenajímateľovi predmet nájmu v stave zodpovedajúcom dohodnutému uţívaniu s prihliadnutím k 

beţnému opotrebeniu so zreteľom na dohodnutý účel podnájmu. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, ţe pokiaľ podnájomca po skončení podnájmu podľa tohto článku zmluvy 

neodovzdá predmet podnájmu nájomcovi v lehote podľa ods. 3 tohto článku zmluvy alebo v lehote 

určenej nájomcom, alebo v lehote dohodnutej medzi zmluvnými stranami, má nájomca právo 

poţadovať od podnájomcu zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR (slovom päťdesiat eur) za kaţdý aj 

začatý deň omeškania nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet podnájmu odovzdať, a to aţ do 

skutočného odovzdania a podpísania protokolu o spätnom odovzdaní a prebratí predmetu podnájmu 

podnájomcom a nájomcom. Podnájomca sa súčasne zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu podľa 

predchádzajúcej vety na základe nájomcom zaslanej faktúry so splatnosťou 15 dní od doručenia 

faktúry podnájomcovi. Týmto nie je právo nájomcu na náhradu škody dotknuté. Uhradením zmluvnej 

pokuty sa podnájomca nezbavuje povinnosti uhradiť nájomcovi škodu spôsobenú nemoţnosťou 

uţívať predmet podnájmu, povinnosti zaplatiť nájomcovi náhradu za uţívanie predmetu podnájmu vo 

výške hodnoty podnájmu dohodnutého v tejto zmluve (Čl. V ods. 1 zmluvy), ako aj povinnosti 
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uhradiť platby za sluţby spojené s uţívaním predmetu podnájmu za čas uţívania predmetu podnájmu 

aj po jeho skončení bez súhlasu nájomcu (Čl. V ods. 3 zmluvy). Zmluvná pokuta sa v týchto 

prípadoch do náhrady škody nezapočítava.  

 

5. V prípade, ţe podnájomca po skončení podnájmu nevyprace predmet podnájmu, nájomca písomne, 

listovou zásielkou alebo e-mailom vyzve podnájomcu na vypratanie predmetu podnájmu, t.j. 

opustenie predmetu podnájmu podnájomcom a vysťahovanie všetkých hnuteľných vecí patriacich 

podnájomcovi, ktoré sa nachádzajú v predmete podnájmu v lehote určenej vo výzve nie kratšej ako 5 

dní. V prípade, ţe podnájomca predmet podnájmu ani po takejto výzve nevyprace, nájomca je 

oprávnený vypratať predmet podnájmu na náklady a nebezpečenstvo podnájomcu, pričom hnuteľné 

veci z predmetu nájmu patriace podnájomcovi uloţí do úschovy vo vlastných priestoroch, resp. 

v priestoroch tretej osoby. Nájomca nezodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, odcudzenie ani iné 

zmenšenie majetkovej hodnoty takýchto vyprataných hnuteľných vecí, ak nešlo o následok 

úmyselného konania nájomcu alebo ním pouţitých osôb. 

6. Nájomca môţe určiť priestor, kam budú vypratané na jeho náklady veci podnájomcu za podmienok 

stanovených touto zmluvou.  

7. Nájomca, príp. ním určené osoby, sú po skončení podnájmu oprávnení vstúpiť do predmetu 

podnájmu a vymeniť zámok na vchodových dverách. Podnájomca je povinný umoţniť nájomcovi 

vstup do predmetu nájmu. Podnájomca je povinný zdrţať sa akéhokoľvek bránenia vstupu nájomcovi 

do predmetu nájmu, výmeny zámky, či inej činnosti nájomcu v predmete podnájmu. Podnájomca 

berie na vedomie tento postup, súhlasí s ním a rešpektuje, ţe ide o výkon práva nájomcu v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. Po výmene zámku je nájomca povinný umoţniť 

podnájomcovi vstup do predmetu podnájmu za účelom prevzatia jeho vecí. 

8. Podnájomca berie na vedomie, ţe postupom nájomcu podľa ods. 5 aţ 7 tohto článku zmluvy môţu 

byť dotknuté údaje podnájomcu uloţené na pamäťových nosičoch a iných médiách určených na 

zaznamenávanie dát (počítače, harddisky, USB kľúče, CD/DVD, atď.), ktoré sa nachádzajú 

v predmete podnájmu. V prípade, ţe nastane skutočnosť uvedená v predchádzajúcej vete, 

podnájomca vyhlasuje, ţe túto skutočnosť zavinil on sám, lebo nesplnil povinnosť vypratať predmet 

podnájmu po skončení podnájmu, čo však nijako neoprávňuje nájomcu nakladať s predmetnými 

vecami v rozpore s touto zmluvou alebo s úmyslom poškodiť podnájomcu.   

9. Podnájomca udeľuje vopred nájomcovi súhlas, aby nájomca postupoval pri skončení nájmu 

spôsobom uvedeným v tomto článku zmluvy. Podnájomca berie na vedomie, ţe ak nájomca pristúpi 

k uplatneniu svojich oprávnení podľa ods. 4 aţ 6 tohto článku zmluvy,bude to iba z toho dôvodu, ţe 

podnájomca nevypratal po skončení nájmu nebytový priestor (predmet podnájmu). 

Čl. XI. 

Doručovanie a komunikácia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov zaloţených touto zmluvou 

alebo na základe tejto zmluvy budú doručované na adresy zmluvných strán uvedené ako ich adresy v 

záhlaví tejto zmluvy, ak sa nejedná o beţnú komunikáciu, ktorá môţe byť realizovaná telefonicky, 

osobne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Miestom doručenia nájomcu bude aj adresa 

predmetu podnájmu. 
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2. V prípade písomností mimo beţnej komunikácie doručovaných prostredníctvom pošty,   kuriéra 

alebo osobne sa tieto písomnosti povaţujú za doručené zmluvnej strane aj keď: 

a) zmluvná strana odoprela prijatie zásielky; zásielka sa povaţuje za doručenú dňom odmietnutia 

prijatia zásielky,  

b) zásielka bola na pošte uloţená a zmluvná strana ju neprevzala do osemnásť dní od uloţenia; 

posledný deň tejto lehoty sa povaţuje za deň doručenia, i keď sa zmluvná strana o uloţení 

nedozvedela. 

 

3. Písomnosti môţu byť okrem listinnej formy zasielané aj naskenované formou emailu. V prípade 

zaslania písomnosti formou emailovej správy sa písomnosť povaţuje za doručenú na základe 

potvrdenia druhou stranou o jej prijatí (o jej doručení a prečítaní). V prípade nepotvrdenia prijatia 

zásielky druhou stranou (adresátom) je potrebné doručiť zásielku osobne, poštou, príp. poštovým 

doručovateľom (kuriérom) podľa ods. 2 tohto článku. Právne úkony, s ktorými právne predpisy 

spájajú vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností, najmä výpoveď, odstúpenie od zmluvy, 

upozornenie na porušenie zmluvných povinností podľa § 9 ods. 2 zákona č. 119/1990 Zb., zmena 

výšky nájomného a sluţieb spojených s nájmom, uplatnenie sankcií a náhrady škody a pod. musia 

byť doručené spôsobom podľa ods. 2 tohto článku.         

 

4. Komunikáciou vo veciach súvisiacich s touto zmluvou sú primárne poverení: 

 

 Za nájomcu: 

 Za podnájomcu:  

  

5. Zmenu osôb oprávnených na komunikáciu podľa tohto článku zmluvy je kaţdá zmluvná strana 

povinná bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane písomne (aj e-mailom).  

Čl. XII. 

Osobitné ustanovenia 

1. Podnájomca vyhlasuje, ţe ku dňu podpisu tejto zmluvy proti nemu nie je vedené ţiadne exekučné 

a ani iné konanie o výkon rozhodnutia, alebo iné konanie, ktorého výsledkom by mohlo byť 

akékoľvek peňaţné alebo nepeňaţné plnenie, alebo iný právny záväzok na ťarchu podnájomcu, ktorý 

by mohol zmariť alebo sťaţiť plnenie záväzkov podnájomcu vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

2. V prípade, ţe sa akékoľvek vyhlásenie podľa tejto zmluvy ukáţe ako nepravdivé alebo zavádzajúce, 

bude sa to povaţovať za hrubé porušenie tejto zmluvy, oprávňujúce nájomcu od tejto zmluvy 

odstúpiť, ako aj oprávňujúce nájomcu poţadovať od podnájomcu náhradu škody, ktorá mu takýmto 

vyhlásením vznikla. 

Čl. XIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia ustanovenia zákona č.116/1990 Zb., 

príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, ţe v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy 
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alebo na základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za 

pouţitia slovenského práva. 

2. Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy alebo ich častí nemá vplyv na platnosť ostatných 

ustanovení tejto zmluvy alebo na platnosť zmluvy ako celku. V prípade, ţe je alebo sa stane niektoré 

ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. 

Miesto neplatného ustanovenia sa pouţijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 

upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť 

svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojim obsahom a povahou najlepšie zodpovedá 

neplatnému ustanoveniu. 

3. Táto zmluva sa uzatvára v písomnej forme, v slovenskom jazyku. Túto zmluvu je moţné meniť alebo 

dopĺňať len vzostupne očíslovanými písomnými dodatkami odsúhlasenými obidvoma zmluvnými 

stranami a podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. To sa netýka zmeny bankových 

údajov a adresy pre fakturáciu a kontaktnej osoby, pri ktorých je postačujúce písomné oznámenie 

zmeny. Návrh dodatku je oprávnená predloţiť ktorákoľvek zmluvná strana a druhá zmluvná strana 

po jeho obdrţaní zaujme k nemu písomné stanovisko a doručí ho zmluvnej strane, od ktorej návrh 

dodatku k tejto zmluve obdrţala. 

4. Zmluvné strany sú povinné neodkladne vzájomne si oznámiť skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť 

plnenie tejto zmluvy, a to aj v jej častiach. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrţí podnájomca a tri 

rovnopisy nájomca. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

Zmluvné strany týmto vyslovujú svoj súhlas so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle 

prenajímateľa. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe túto zmluvu uzavreli slobodne a váţne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu 

ţiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

8. Neoddeliteľnosťou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. 1, 2, 3, 4: 

 

 Príloha č. 1 - Náčrt predmetu podnájmu 

 Príloha č. 2 - Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu podnájmu, 

 Príloha č. 3 - Technický prepočet spotreby energií, 

 Príloha č. 4 - Správa (výkaz) o činnosti. 

 

 

V Bratislave, dňa: ......................   V Bratislave, dňa: ...................... 

 

Za nájomcu:         Za podnájomcu: 
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_______________________________                    __________________________________ 

     

 

K bodu 15. 

Návrhharmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho 

zastupiteľstva v roku 2021.(V pôvodnom návrhu č. 23) 

 

UZNESENIE č. 178/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 

A. berie na vedomie 

 

Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v 

roku 2021. 

 

B. odporúča 

 

1. predsedom komisií miestneho zastupiteľstva zvolávať zasadnutia komisií miestneho zastupiteľstva 

podľa Harmonogramu zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho 

zastupiteľstva v roku 2021. 

2. starostke zvolávať zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva podľa Harmonogramu 

zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2021. 

 

 

 

 

 

 

Dana Čahojová, v. r. 

starostka 
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Príloha k uzneseniu č. 170/2020 zo dňa 15.12.2020 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaţe 

 

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 súťaţ 

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 súťaţných 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 súťaţe 

Predmetom obchodnej verejnej súťaţe je nebytový priestor č. 102 o rozlohe 63,70 m
2
 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 súťaţe uzavreté na dobu určitú – 5 rokov 

 

5. Typ zmluvy  

Nájomná zmluva podľa zákona č. 116/1990 Zb. o  nájme a  podnájme nebytovýchpriestorov v  

aktuálnom znení. 

 

mailto:eva.osrmanova@karlovaves.sk
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6. Výška nájomného 

Najniţšia ponuka je stanovená výškou nájomného – 90,00  EUR/ m
2
/rok . 

K uţívaniu priestorov prináleţí aj úhrada poplatkov za energie a sluţieb spojených s nájmom.  

 

7. Účel nájmu 

Zriadenie tichej prevádzky. 

 

8. Termín obhliadky 

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

vyhlasovateľa uvedenou v  bode 3. týchto podmienok.  

 

9. Spôsob podávania súťaţných návrhov 

Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťaţné 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 súťaţ – NP č. 102 - SEGNEROVA 3 – NEOTVÁRAŤ“ 

Tlačivá záväzného návrhu je moţné získať na internetovej stránke www.karlovaves.sk 

v  časti „Dôleţité oznamy“ alebo v  kancelárii čís. 215 na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava–

Karlova Ves v úradných hodinách. 

Súťaţné návrhy je moţné podať len na tlačive záväzného návrhu, ktorý je prílohou týchto podmienok. 

Na iné návrhy sa nebude prihliadať.  

 

10. Lehota na podávanie súťaţných návrhov 

Záväzné súťaţné návrhy je moţné podávať v  termíne do 22.01.2021 do 12.00 hod. Pri záväzných 

súťaţných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum podateľne Miestneho úradu Mestskej 

časti Bratislava–Karlova Ves. Záväzné súťaţné návrhy nemôţu navrhovatelia po podaní nijako meniť, 

dopĺňať ani upravovať. Do súťaţe nemoţno zaradiť návrhy ktoré boli predloţené po termíne určenom 

v týchto súťaţných podmienkach, ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťaţných podmienkam.   

 

11. Kritériá hodnotenia súťaţných návrhov a výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy 

 Výška ponúkaného nájomného za m
2
/rok - váha kritéria 50 %. 

 Vhodnosť podnikateľskej aktivity  - váha kritéria 50 %. 

 

12. Vyhlásenie výsledkov súťaţe, lehota na uzatvorenie zmlúv 

Výsledky súťaţe budú zverejnené najneskôr  dňa 29.01.2021 úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava–

Karlova Ves a  na internetovej stránke www.karlovaves.sk. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu 

na oznámenie vybraného návrhu predĺţiť.  

 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 súťaţi neuspeli, budú o  tejto skutočnosti taktieţ upovedomení písomne.  

http://www.karlovaves.sk/
http://www.karlovaves.sk/
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V  prípade, ţe s  víťazmi obchodnej verejnej súťaţe na jednotlivé nebytové priestory nebude 

z akýchkoľvek dôvodov zo strany budúceho nájomcu uzatvorená nájomnázmluva,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 súťaţ, prípadne zmeniť 

podmienky obchodnej verejnej súťaţe.  O  zrušení a  zmene podmienok budú  navrhovatelia, 

ktorí podali návrhy, informovaní písomne.  

Zrušenie, ako aj zmena podmienok súťaţe 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 predloţené súťaţné návrhy.  

13.3 V prípade zistenia neúplnosti súťaţného návrhu z  hľadiska poţiadaviek vyhlasovateľa 

uvedených v  súťaţných podkladoch vyradiť návrh z  obchodnej verejnej súťaţe. 

 

 

 

 

 

 

                 Dana Čahojová 

                  starostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karlovaves.sk/
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V Bratislave, dňa 
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Záväzný návrh  

do obchodnej verejnej súťaţe na prenájom nebytového priestoru č. 102, ktorý sa nachádza 

v suteréne bytového domu na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave 

 

 

 

 

Obchodné meno/meno a  priezvisko           ................................................................................... 

 

Sídlo/ trvalé bydlisko            .................................................................................... 

 

IČO/ dátum narodenia           .................................................................................... 

 

Telefón                                   .................................................................................... 

 

Elektronický kontakt            .................................................................................... 

 

 

 

Záväzná ponuka na prenájom nebytového priestoru č. 102 nachádzajúceho sa v suteréne bytového domu 

na Segnerovej ulici č. 3 v Bratislave, o  výmere 63,70  m
2
. 

 

Ponúkaná cena nájomného za 1 m
2
 podlahovej plochy ročne (bez energií)  ....................  EUR. 

 

Poţadovaný účel nájmu: 

 

......................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 

 

 

V ................................. dňa ................................... 

 

  

 

 

 

 

    __________________________________ 

    obchodné meno/meno a  priezvisko, podpis  

 

 

 


