
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(7. volebné obdobie)

U Z N E S E N I A č. 288 – 306/2017

Z 25. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

zo dňa 04. 04. 2017

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:

1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 288/2017

2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra..
UZNESENIE č. 289/2017

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 8.9.1998 o státí, 
odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 
58/1999 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 28.9.1999.
UZNESENIE č. 290/2017

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 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.
UZNESENIE č. 291/2017

5. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (civilný 
sporový poriadok).
UZNESENIE č. 292/2017

6. Návrh na prijatie investičného úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a 
zariadení (školský bazén).
UZNESENIE č. 293/2017

7. Návrh na prenájom majetku príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
UZNESENIE č. 294/2017

8. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemok, záhradu,
k. ú. Bratislava-Karlova Ves.
UZNESENIE č. 295/2017

9. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok.
UZNESENIE č. 296/2017

10. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú. Bratislava-Karlova 
Ves.
UZNESENIE č. 297/2017
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11. Žiadosť občianskeho združenia "Iniciatíva občanov - Doktorov Jarok" o ďalší prenájom ihriska a 
detského kútika.
UZNESENIE č. 298/2017

12. Žiadosť p. Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
UZNESENIE č. 299/2017

13. Žiadosť spoločnosti HORTULANUS s. r. o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
UZNESENIE č. 300/2017

14. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru - školský bufet v Spojenej 
škole Tilgnerova 14.
UZNESENIA č. 301/2017

15. Návrh na vyradenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
UZNESENIE č. 302/2017

16. Žiadosť občianskeho združenia Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava o prenájom pozemku 
a nebytových priestorov.
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva pred schválením programu 
rokovania.

17. Žiadosti o dotácie.
UZNESENIE č. 303/2017

18. Návrh na odvolanie a voľbu členov – neposlancov z komisie výstavby a územného plánu.
UZNESENIE č. 304/2017

19. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2017.
UZNESENIE č. 305/2017

20. Informácia o vybavených interpeláciách.
UZNESENIE č. 306/2017

21. Rôzne. 
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie.

Poznámka:
Hlasovania miestneho zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke Karlovej Vsi spolu s 
uzneseniami miestneho zastupiteľstva, a to v rubrike Miestne zastupiteľstvo / Zasadnutia 
zastupiteľstva / Zasadnutie zo dňa 4.4.2017.
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K bodu 1. 
Plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 288/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A.  berie na vedomie

1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva:
    a) uznesenie č. 39/2015 (3. MiZ, 17.3.2015),
    b) uznesenie č. 268/ 2016/E (23. MiZ 2016, 20.12.2016).

2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
    a) uznesenie č. 88/2007/C5 (7. MiZ 2017, 25.9.2007),
    b) uznesenie č. 268/2016/D (23. MiZ 2016, 20.12.2016).

B.  schvaľuje

predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva:

Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín
1. Dana Čahojová, starostka MČ 199/2012 31.12.2016 TP: 31.12.2017
2. Dana Čahojová, starostka MČ 255/2016 31.03.2017 TP: 30.06.2017

T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený.

K bodu 2.
Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra.

UZNESENIE č. 289/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra.

K bodu 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 
8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení všeobecne 
záväzného nariadenia č. 58/1999 Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 28.9.1999.

UZNESENIE č. 290/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 3/2017 zo dňa      04. 04. 2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
zo dňa 8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení všeobecne 
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záväzného nariadenia č. 58/1999 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 28.9.1999 s účinnosťou    
1. júla 2019.

na doplňujúci návrh poslanca Dullu:

B. žiada

starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v záujme zosúladenia s aktuálnou legislatívou                  
a prehľadnosti predložiť návrh celého všeobecne záväzného nariadenia o státí, odťahovaní vozidiel           
a odstraňovaní opustených vozidiel na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves 7.11.2017.

K bodu 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 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.

UZNESENIE č. 291/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

na pozmeňujúci návrh poslanca Záhradníka:

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 4/2017 zo dňa 4.4.2017, 
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 s účinnosťou 1. júla 2019.

K bodu 5.
Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (civilný sporový poriadok).

UZNESENIE č. 292/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

súhlasí

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy predloženého na vyjadrenie dňa 09.03.2017      
v súvislosti s nadobudnutím účinnosti Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového 
poriadku a Súdneho správneho poriadku.
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K bodu 6.
Návrh na prijatie  investičného úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov
a zariadení  (školský bazén).

UZNESENIE č. 293/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. berie na vedomie

stanovisko miestneho kontrolóra k prijatiu úveru.

B. schvaľuje

prijatie investičného úveru vo výške maximálne 600 000 Eur, s dobou splácania 10 rokov, s fixnou 
úrokovou sadzbou 0,75 % p. a., od Všeobecnej úverovej banky, a. s. za účelom financovania 
rekonštrukcie školských objektov a zariadení (školský bazén).

C. poveruje

starostku podpísať úverovú zmluvu vo výške úveru zodpovedajúcej rozdielu medzi cenou diela (podľa 
výsledku verejného obstarávania na dodávateľa rekonštrukcie bazéna) a vlastnými zdrojmi mestskej časti 
(resp. inými získanými a zabezpečenými zdrojmi na predmetný účel), maximálne do výšky 600 000 Eur.

K bodu 7.
Návrh na prenájom majetku príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

UZNESENIE č. 294/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom majetku 
príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves, IČO: 50 422 057, so sídlom Námestie sv. 
Františka 8, 841 04 Bratislava, s výškou nájomného 1 euro ročne za celý predmet nájmu, konkrétne 
malotraktora FORT PRIME F130B, inventárne číslo 022-100003 v obstarávacej cene 4 681,20 eur.

K bodu 8.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti  nájomnej  zmluvy na pozemok,
záhradu, k. ú. Bratislava–Karlova Ves.

UZNESENIE č. 295/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

1. Uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky   pod garážami  v súlade s ustanovením § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
- pozemky pod garážami z dôvodu zmeny vlastníkov garáží ( obidve z titulu dedičstva) :
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Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc. čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. Kamila 
Šebeňová
Levárska 418/5
Bratislava

2162
pozemok pod 
garážou
Levárska ul.

19 1,97 15.04.2017
14.04.2022

2. Doc. PhDr.
Nadežda
Lindovská, PhD.
Pribišova 37, 
Bratislava
a 
Viera 
Karoľová,
Majerníkova 
22, Bratislava

473
pozemok pod 
garážou
Pod 
Rovnicami

19 1,97 15.04.2017
14.04.2022

2. Uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky pod predajnými stánkami v súlade s ustanoveniami    §
9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
-  pozemky podm predajnými stánkami z  dôvodu,  že vlastníčka  obidvoch predajných stánkov zrušila
živnosť a založila si Spoločnosť PROH s. r. o., Majerníkova 32, Bratislava

1. PROH, s.r.o.
Majerníkova 
32
Bratislava

1669/243,
a
1669/249, 250
pozemky pod 
predajnými 
stánkami
Pribišova ul.

17 

17
35 

39,50

5,96
39,50

ide iba o 
zmenu 
nájomcu z 
dôvodu 
zrušenia 
živnosti a 
prechodu na
spoločnosť    
s. r. o.

3. Predlženie doby nájmu na pozemok – záhradu 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 
nasledovnému nájomcovi :

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc. čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. Ing. Richard 
Galovič
Studenohorská 46,
Bratislava

3266
Nad 
Devínskou 
cestou

411 0,59 01.06.2017
30.06.2020
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K bodu 9.
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok.

UZNESENIE č. 296/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

A) v zmysle čl. 15, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves a s majetkom zvereným jej do správy Hlavným mestom SR Bratislavou  trvalé upustenie od 
vymáhania predložených pohľadávok, z dôvodu, že vzhľadom na všetky okolnosti prípadov je zrejmé, že 
ďalšie vymáhanie pohľadávok by bolo neúspešné :

1. Firma MIM Bročka Miro – 1 206,26 EUR, 
2. Tóth Peter a Oľga Tóthová – 10 107,33 EUR,
3. Strom média s. r. o.  - 1 367,42 EUR,
4. M&M Relax s. r. o. -  21 138,25 EUR,
5. Pohľadávky prevzaté od KORS, a. s. -  40 739,63 EUR a záväzky – 13 566,73 EUR
    (pohľadávky a záväzky za teplo a teplú úžitkovú vodu za byty a nebytové priestory).

B) trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok uvedených v bode A1 – A5,  ku dňu 30. 04. 2017 a zároveň
ich odpísanie z účtovnej evidencie.

K bodu 10.
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú.  Bratislava –
Karlova Ves.

UZNESENIE č. 297/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR čís.  138/1991 Zb.  o  majetku obcí  v  znení  neskorších  predpisov z  dôvodu  hodného  osobitného
zreteľa nasledovnému nájomcovi:

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc. čís.
Lokalita 

Výmera
v m2

Nájomné 
€/m2/rok

Doba nájmu
od - do

1. Dominik Šafárik
Ľ. Fullu 5, Bratislava

1669/245
trhovisko DD 
Pribišova ul. 35

10 39,5 15.04.2017
14.04.2020
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K bodu 11.
Žiadosť občianskeho združenia „Iniciatíva občanov – Doktorov Jarok“ o ďalší prenájom ihriska 
a detského kútika.

UZNESENIE č. 298/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

ďalší prenájom pozemku pod ihriskom a detským kútikom (slúžiacim na spoločenské posedenia, kultúrne
vyžitie a detský kútik) 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 nasledovnému 
nájomcovi:

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc. čís.
Lokalita 

Výmera
v m2

Nájomné Doba nájmu
od - do

1. Iniciatíva občanov – Doktorov 
Jarok, o. z.

      Sološnická 5, Bratislava

časť 2267/1
Sološnická ul. 

660 20 €/celý
predmet

nájmu/rok 

30.04.2017
30.04.2027

s podmienkami:
1. nájomca je povinný bezodplatne sprístupniť ihrisko a detský kútik pre verejnosť počas celej doby      
nájmu,
2. nájomca aplikuje nový náter na celé oplotenie pozemku predmetného nájmu,
3. prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy pri nedodržaní podmienok nájmu.

K bodu 12.
Žiadosť Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru.

UZNESENIE č. 299/2017
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. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení priamy 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, Oravská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 34980181 s nájomným vo výške
96,00 €/m2/rok,  s dobou prenájmu od 01.05.2017 do 30.04.2020.

B. súhlasí 

s revitalizáciou kovovej konštrukcie prístrešku nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti prenajatého nebytového
priestoru na terase medzi ulicami Ľ. Fullu a Pribišova, v správe mestskej časti, vykonanou v rozsahu 
podľa žiadosti p. Miroslavom Hlavinkom na jeho vlastné náklady.
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K bodu 13.
Žiadosť spol. HORTULANUS s. r. o. o predĺženie nájmu nebytového priestoru.

UZNESENIE č. 300/ 2017
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 59,25 €/m2/rok,  s dobou prenájmu od 01.07.2017 do 30.06.2019 za účelom 
prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia – ambulancie v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

K bodu 14.
Podmienky  Obchodnej  verejnej  súťaže  na  prenájom  nebytového  priestoru  –  školský  bufet  v
Spojenej škole Tilgnerova 14.

UZNESENIE č. 301/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje

podmienky Obchodnej  verejnej súťaže na  prenájom nebytových priestorov -  školský bufet  v  objekte
Spojenej školy Tilgnerova 14 v  Bratislave (príloha).

B. poveruje

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

Príloha k uzneseniu č. 301/2017 zo 04. 04. 2017:

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 – školský bufet  v objekte 
Spojenej  školy Tilgnerova 14 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
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IČO:  00603520
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nebytový priestor o rozlohe 29,08 m2 nachádzajúci sa           v  
Spojenej škole Tilgnerova 14, Bratislava. Priestor je vybavený rozvodmi elektrickej energie, vody    a 
kanalizácie, ústredne vykurovaný, osvetlený denným svetlom. 
3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Meno:  Mgr. Eva Osrmanová
Telefón:  02/602 59 248
E-mail:  eva.osrmanova@karlovaves.sk 
4. Doba nájmu
Nájomná zmluva bude s   víťazom Obchodnej verejnej súťaže uzavreté na dobu určitú,  od 01.08.2017 do 
31.07.2020.
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 – bez energií – 44,00 EUR/ m2

 
/rok .

K užívaniu priestorov prináleží aj úhrada poplatkov za energie a služieb spojených s nájmom.
7. Účel nájmu
     Školský bufet – 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. 
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 – ŠKOLSKÝ BUFET – SŠ TILGNEROVA – NEOTVÁRAŤ“
Tlačivá záväzného návrhu je možné získať na internetovej stránke www.karlovaves.sk 
v časti „Dôležité oznamy“ alebo v kancelárii čís. 215 na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava–
Karlova Ves v úradných hodinách.
Súťažné návrhy je možné podať len na tlačive záväzného návrhu, ktorý je prílohou týchto podmienok. Na
iné návrhy sa nebude prihliadať. 
10. Lehota na podávanie súťažných návrhov
Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 28.04.2017 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 15.05.2017 na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava–
Karlova Ves a  na internetovej stránke www.karlovaves.sk. 
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 
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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.

K bodu 15.
Návrh na vyradenie majetku Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

UZNESENIE č. 302/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje

vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v celkovej obstarávacej cene 
68 382,02 €,  v zostatkovej cene 0,00 €.

B. súhlasí

s predajom vyradeného majetku za najvyššie ponúknutú sumu a fyzickou likvidáciou nepredaného 
majetku v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

K bodu 16.
Žiadosť občianskeho združenia Futbalový klub Mládeže Karlova Ves Bratislava o prenájom 
pozemku a nebytových priestorov.

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania miestneho zastupiteľstva pred schválením programu rokovania.

K bodu 17.
Žiadosti o dotácie.

UZNESENIE č. 303/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

v zmysle všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 7/2016 zo dňa 
20. decembra 2016 o podmienkach poskytovania dotácií na základe predloženého návrhu Komisie pre 
posudzovanie žiadostí o dotácie
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poskytnutie dotácií

K bodu 18.
Návrh na odvolanie a voľbu členov – neposlancov komisie výstavby a územného plánu.

UZNESENIE č. 304/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. berie na vedomie,

12

Dotácie na činnosť

Názov organizácie
4647 Občianske združenie S.I.L.A, Nám. Sv. Františka 18 600
5058 Liga proti rakovine SR - pobočka BA, Plickova 3 280
5121 Spojená škola internátna - zrakovo postihnutí, Svrčia ul. 300
5458 Detský folklórny súbor Čečinka 1800
5817 Spevácky súbor SENIORANKA, Tilgnerova 1 800
5865 MO Jednoty dôchodcov na Slovensku-KV, Lackova 800
5873 Rodinné centrum Dlháčik, oz, Pribišova 49 2000
5894 Rodinné centrum Klbko,oz, Lackova 4 900
5943 Frater, oz, nám. sv. Františka 4 300

7780

Dotácie na projekt

Názov organizácie
2394 Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Ba, Gabčíkova 8 500
4465 Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Haanova 10 500
5290 Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady, Botanická 9 500
5459 Detský folklórny súbor Čečinka 1300
5615 Susedia Sami Sebe, občianske združenie, Kresánkova 22 1500
5619 Šachový klub Doprastav Bratislava, Drieňova 27 200
5690 DANUBIUS – klub športov v prírode, Pustá 8 750
5758 Súkromná ZUŠ Prokofievova 5 400
5892 Folklórny súbor Dolina, Molecova 2 1700
5893 OZ Rodinné centrum Klbko, Lackova 4 1100
5900 OZ Krúžky v škole, Miletičova 16 300
5903 OZ CirKusKus, Hlaváčikova 28 1000
5929 Neinvestičný fond Rosa, Dúbravská cesta 21 500
5940 Združenie zdravotne postihnutých občanov v SR, Tilgnerova 4/A 1200
5942 Frater, oz, nám. sv. Františka 4 500
5969 Rodičovské združenie sv. František, Karloveská 32 700
5970 Rodičovské združenie sv. František, Karloveská 32 1000
5984 Futbalový klub mládeže KV Ba, Karloveská 3 1570
5985 Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 2500
5999 Oz FIYO, H. Meličkovej 24 1000
6016 Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku – SZTŠV, Janotova 14 500

19220
Pridelené dotácie celkom 27000
Rezerva starostka 3000

Pridelená 
dotácia

Pridelená 
dotácia



že neposlanec Ing. arch. Robert Grožaj sa dňa 15.02.2017 vzdal členstva v komisii výstavby a územného 
plánu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

B. odvoláva

z komisie výstavby a územného plánu:
1. neposlanca Ing. arch. Roberta Grožaja dňom 04.04.2017,
2. neposlanca MgA. Olivera Kleinerta dňom 04.04.2017,
3. neposlanca Ing. Miroslava Kalinu dňom 04.04.2017.

C. volí

do komisie výstavby a územného plánu neposlankyňu Ing. Katarínu Jágerskú dňom 5.4.2017.

K bodu 19.
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2017.

UZNESENIE č. 305/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava – Karlova Ves JUDr. Mgr. Miloslavovi Hrádekovi, LL. 
M. odmenu za 1. štvrťrok 2017 vo výške 1839 €.

K bodu 20.
Informácia o vybavených interpeláciách.

UZNESENIE č. 306/2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

berie na vedomie

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

Dana Čahojová, v. r.
starostka
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