
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(7. volebné obdobie)

U Z N E S E N I A č. 359 – 368/2017

Z 31. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

zo dňa 7. 11. 2017

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:

1.  Návrh všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení všeobecne
záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  50/1998 o státí,  odťahovaní vozidiel a
odstraňovaní  opustených  vozidiel  v  znení  všeobecne  záväzného  nariadenia  č.  58/1999  a  všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2017.
UZNESENIE č. 359/2017

2. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú.
Karlova Ves.
UZNESENIE č. 360/2017

3. Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra E - KN
časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves. (V pôvodnom návrhu č. 4)
UZNESENIE č. 361/2017

4.  Žiadosť  Klubu  textilných  výtvarníkov  ARTTEX  o  dlhodobý  prenájom  nebytových  priestorov  v
Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave. (V pôvodnom návrhu č. 5)
UZNESENIE č. 362/2017

5. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v materských školách v šk. roku 2017/2018. (V pôvodnom
návrhu č. 6)
UZNESENIE č. 363/2017

6. Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov. (V pôvodnom návrhu č. 7)
UZNESENIE č. 364/2017

7.  Prenájom motorových  vozidiel  príspevkovej organizácii Verejnoprospešné  služby Karlova  Ves.  (V
pôvodnom návrhu č. 8)
UZNESENIE č. 365/2017

8. Žiadosť o prenájom vonkajších priestorov v areáli KŠK na Janotovej 12 pre spoločnosť LUPY s.r.o..
(V pôvodnom návrhu č. 9)
UZNESENIE č. 366/2017

9. Návrh poslanca Krampla: Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu.
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie.

10. Informácia o vybavených interpeláciách.
UZNESENIE č. 367/2017
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11. Rôzne.

11.1 Návrh poslanca Buzáša: Návrh na rekonštrukciu Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves
UZNESENIE č. 368/2017

Žiadosť  spoločnosti  Slovak  Telekom,  a.  s.  Bajkalská  28,  Bratislava  o  súhlas  s  umiestnením
telekomunikačnej siete Slovak Telekomu, a. s.. (V pôvodnom návrhu č. 3)
Miestne zastupiteľstvo materiál hlasovaním nezaradilo do 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 7.11.2017.
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K bodu 1. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o zrušení všeobecne
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 50/1998 o státí, odťahovaní vozidiel
a odstraňovaní opustených vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999 a všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2017.

UZNESENIE č. 359/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

všeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej  časti Bratislava  – Karlova  Ves  č.  9/2017,  ktorým sa  zrušuje
všeobecne záväzné nariadenie  č.  50/1998 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z 08.09.1998 o státí,
odťahovaní  vozidiel  a  odstraňovaní  opustených vozidiel  v  znení všeobecne  záväzného  nariadenia  č.
58/1999 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 28.09.1999 a  všeobecne záväzného nariadenia č.
3/2017 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 04.04.2017, ktorými sa mení a dopĺňa  všeobecne
záväzné nariadenie č. 50/1998 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

K bodu 2.
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú.
Karlova Ves.

UZNESENIE č. 360/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

A.  Uzavretie  nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c)
zákona  SNR  čís.  138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v  znení   neskorších  predpisov   ako  prípad  hodný
osobitného zreteľa

             - pozemok pod garážou z dôvodu zmeny vlastníka garáže (z titulu kúpy)  

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc. čís.
Lokalita 

Výmera
  v m2

Nájomné
€/m2/rok

Doba nájmu
    od - do

1. Miroslav Bulko 
Levárska 9, Bratislava

2145
časť 2148 – spol. dvor
Silvánska ulica

    19
    
    14

      1,97  
      
      0,99

15.11.2017
30.09.2022

B. Predĺženie doby nájmu na pozemky pod garážami pre športové lode 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 nasledovným nájomcom:

 Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc. čís.
Lokalita 

Výmera
  v m2

Nájomné 
€/m2/rok

Doba nájmu
    od - do

1. OZTON spol.s. r. o.
Röntgenova č. 14, Bratislava
garáže pre športové lode

časť 3128/1,
časť 3130/3
3115/8–spol.  dvor
medzi garážami
Karloveská zátoka

200 
  56 
100   

  1,97
  1,97
  0,99

01.01.2018
31.12.2018
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2. Jozef Benčúrik
Beniakova č. 14, Bratislava
garáže pre športové lode

časť 3130/3 ,
časť  3115/8  –
spol.  dvor  medzi
garážami
Karloveská zátoka

 51,3
 10

 1,97
 0,99

01.01.2018
31.12.2018

3. Vladimír Haman
Kukučínova č.12, Bratislava
garáž pre športové lode

časť 3130/3
3115/8–spol.  dvor
medzi garážami
Karloveská zátoka

29,2 
10 
   

  1,97
  0,99
 

01.01.2018
31.12.2018

4.  Ing. Robert Berný
 Smetanova č. 4,  Bratislava
 garáž pre športové lode

3128/3 ,
3128/2  –  slúžiaci
ako  prístup  k
lodenici
Karloveská zátoka

 39
 126
     

 1,97
 0,99

01.01.2018
31.12.2018

K bodu 3.
Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku registra E - KN
časť parc. č. 19792/201, k. ú. Bratislava - Karlova Ves. (V pôvodnom návrhu č. 4)

UZNESENIE č. 361/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

uzavretie  nájomnej  zmluvy na pozemok registra E - KN časť parc. č. 19792/201 o výmere 5069 m2 k. ú.
Bratislava – Karlova Ves,  na dobu neurčitú,  v lokalite Polianky v Bratislave s občianskym združením
ZVIERATÁ & ĽUDIA, Krásnohorská 5, Bratislava, za účelom poskytovania záujmovej činnosti pre deti,
mládež a dospelých, ako aj za účelom poskytovania záujmovej športovej kynológie s výškou nájomného
0,30 EUR/m2/rok v súlade s ustanovením § 9a  ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

K bodu 4.
Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX  o dlhodobý prenájom nebytových priestorov v
Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave. (V pôvodnom návrhu č. 5)

UZNESENIE č. 362/ 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  žiadateľovi  Klub  textilných  výtvarníkov
ARTTEX, Tomášikova 28, 826 18 Bratislava o výmere 58,20 m2 nachádzajúceho sa v objekte Základnej
školy  Karloveská 61 v Bratislave, účel nájmu - ateliér textilnej výtvarnej tvorby pre členov klubu a na
vedenie  krúžkov pre žiakov školy s nájomným vo  výške  9,90 €/m2/rok  na  dobu od 01.07.2018 do
31.12.2020.
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K bodu 5.
Žiadosti  o  prenájom  nebytových  priestorov  v  materských  školách  v  šk.  roku  2017/2018. (v
pôvodnom návrhu č. 6)

UZNESENIE č. 363/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

1.  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 žiadateľovi DoVeLAN – Dominika
Gabčová,  Majerníkova  26,  841  05  Bratislava,   IČO:   45908460,  o  výmere  74,16  m2,  ktoré  sa
nachádzajú v objekte Materskej školy Ľ. Fullu  v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 €/hod., v
rozsahu 2 hodín týždenne, s dobou prenájmu od 13.11.2017 do 31.05.2018 , za účelom realizácie
folklórneho  krúžku  „Folklór  s  láskou“  výlučne  pre  deti  navštevujúce  predmetné  predškolské
zariadenie.

2.   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 žiadateľovi StepUP, s. r. o., Horné
Orešany  559, 919 03, IČO: 46575537, o výmere 59,50 m2, ktoré sa nachádzajú v objekte Materskej
školy Pod Rovnicami v Bratislave s nájomným vo výške 3,00 €/hod., v rozsahu 2 hodín týždenne, s
dobou prenájmu od 13.11.2017 do 30.06.2018, za účelom realizácie tanečného a výtvarného krúžku
výlučne pre deti navštevujúce predmetné predškolské zariadenie.

K bodu 6.
Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov. (v pôvodnom návrhu
č. 7)

UZNESENIE č. 364/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

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  nebytového priestoru v polyfunkčnom dome na
Špieszovej 2  a  Perneckej 37 v Bratislave o celkovej výmere  78,68 m2 (kancelária  č.  01.09,  01.10 s
podlahovou  plochou 63,99 m2  a  ostatné  priestory s  podlahovou  plochou 14,69 m2 )  JUDr.  Miriam
Szabovej – notár, Špieszova 2, 841 04 Bratislava za účelom vykonávania činnosti notárskeho úradu,  s
dobou prenájmu od 01.01.2018 do 31.12.2020, s nájomným vo výške 132,78 €/m2/rok za kancelárske
priestory a 99,58 €/m2/rok za ostatné priestory.
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K bodu 7.
Návrh na prenájom majetku príspevkovej organizácii  Verejnoprospešné služby Karlova Ves.  (v
pôvodnom návrhu č. 8)

UZNESENIE č. 365/ 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 ako prípad hodný
osobitného zreteľa prenájom motorových vozidiel  

Značka Obchodný
názov VIN Druh EČV cena

DACIA DOKKER UU10SDCV557869691 Osobné vozidlo BL511PM 10 999,99
DACIA DOKKER UU18SDRV557869498 Nákladné vozidlo BL516PM 10 999,99
KUBOTA RTV-

X900
RTVX900EU13162 Traktor  kolesový

poľnohospodársky
BL317YJ 29 995,00

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.

K bodu 8.
Žiadosť o prenájom vonkajších priestorov v areáli  KŠK na Janotovej 12 pre spoločnosť LUPY
s.r.o. (V pôvodnom návrhu č. 9)

UZNESENIE č. 366/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

podnájom časti vonkajších priestorov k. ú. Karlova Ves, na parcele číslo  1131, celkom 1 281,40 m2 v
areáli Karloveského športového klubu na Janotovej 12, pre spoločnosť LUPY s. r. o.; ako prípad hodný
osobitého  zreteľa.  Dĺžka  prenájmu  bude  od  01.01.2018  do  30.06.2026  na  presne  vymedzený  účel
využitia. Odplata bude vo výške 1,00 € za celú dobu a celý predmet podnájmu. 
Podnájomník  sa  zaväzuje preinvestovať do  31.12.2020 sumu 8 460,00  €  bez  DPH do  outdoorových
prvkov a prvkov detského ihriska.  Vybudované prvky po skončení doby podnájmu prejdú do majetku
Karloveského športového klubu.
Podnájomník sa zaväzuje udržiavať predmet podnájmu formou pravidelnej údržby, a to najmä kosením,
hrabaním a odstraňovaním opadaného lístia, zametaním chodníkov, zimnou údržbou a starostlivosťou o
podkladový materiál pod hracími prvkami vo vlastnej réžii.
Podnájomník  sa  ďalej  zaväzuje  vykonávať  stavebné  zásahy  na  predmete  podnájmu  len  na  základe
súhlasného stanoviska Karloveského športového klubu a mestskej časti Bratislava–Karlova Ves.

9. Návrh poslanca Krampla: Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu. (nový
bod zaradený do programu rokovania)
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie.
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K bodu 10.
Informácia o vybavených interpeláciách.

UZNESENIE č. 367/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

berie na vedomie

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

K bodu 11. Rôzne

K bodu 11.1
Návrh poslanca Buzáša: Návrh na rekonštrukciu Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves.

UZNESENIE č. 368/ 2017
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. berie na vedomie

že poslanec Mgr. Peter Buzáš sa vzdal členstva v miestnej rade.

B. odvoláva

z Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k 30.11.2017 poslancov:

1. Ing. Igor Bendík
2. Mgr. Peter Buzáš
3. Ing. Peter Lenč
4. Mgr. Richard Savčinský
5. RNDr. Jaromír Šíbl
6. Mgr. Marcel Zajac
7. Ing. Mgr. Anna Zemanová

C. určuje

s účinnosťou 1.12.2017 počet členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves v 7. volebnom období na 5.
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D. volí

dňom 1.12.2017 za členov Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
týchto poslancov:

1. Ing. Peter Lenč
2. Mgr. Richard Savčinský
3. RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.
4. Ing. Mgr. Anna Zemanová

Poznámka. JUDr. PhDr. Branislav Záhradník ako zástupca starostu je členom miestnej rady zo zákona.

Dana Čahojová, v. r.
starostka
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