
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES

(7. volebné obdobie)

U Z N E S E N I A č. 437 – 455/2018

Z 36. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

zo dňa 25. 9. 2018

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo:

1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 437/2018

2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra.
UZNESENIE č. 438/2018

3. Návrh na zmenu rozpočtu Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves na rok 2018.
UZNESENIE č. 439/2018

4.  Monitorovacia  správa  plnenia  Programového  rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  k
30.06.2018.
UZNESENIE č. 440/2018

5.  Návrh všeobecne  záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,   ktorým sa mení  a
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 zo dňa 15. decembra  2015 o poskytovaní jednorazového
finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
UZNESENIE č. 441/2018

6. Návrh na dočasné menovanie vedúceho príspevkovej organizácie Karloveský športový klub.
UZNESENIE č. 442/2018

7.  Žiadosť  spol.  ALL 4  CAR,  s.  r  .  o.  o  zníženie  plochy  a  výšky  mesačného  nájmu  a  vrátenie
(odpočítanie) nákladov za nariadenú prestavbu.
UZNESENIE č. 443/2018

8. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s..
UZNESENIE č. 444/2018

9.  Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.ú.
Bratislava - Karlova Ves.
UZNESENIE č. 445/2018

10. Žiadosť MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C - KN parc. č. 2040, príp.
uzavretie novej nájomnej zmluvy na daný pozemok, k.ú. Karlova Ves.
UZNESENIE č. 446/2018

11. Žiadosť Dominiky Hodákovej o odpustenie nedoplatku na nájomnom za nebytový priestor.
UZNESENIE č. 447/2018
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12.  Žiadosť JUDr. Evy Pistovičovej s  manž.  o nájom pozemku registra C - KN parc.  č.  2301, k.  ú.
Karlova Ves a žiadosť MUDr. Ivety Šturdíkovej o predaj, príp. dlhodobý prenájom časti pozemku parc. č.
2301, k. ú. Karlova Ves.
UZNESENIE č. 448/2018

13. Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov - Pernecká 2,
Špieszova 37.
UZNESENIE č. 449/2018

14. Žiadosť MUDr. Jágerovej Renaty o prenájom garáže na Adámiho ul.
UZNESENIE č. 450/2018

15. Žiadosť o predĺženie nájmu  nebytových priestorov na Lackovej ul. - E.T.B. - Eva Baranovičová.
UZNESENIE č. 451/2018

16.  Žiadosť  Súkromnej  základnej  umeleckej  školy,  Prokofievova  5,  Bratislava  o  dlhodobý prenájom
nebytových priestorov na Majerníkovej 60. 
UZNESENIE č. 452/2018

17. Žiadosť občianskeho združenia Slovensky skauting, 70. zbor o prenájom nebytových priestorov na
Molecovej ul. v Karloveskom centre kultúry.
UZNESENIE č. 453/2018

18. Prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry občianskemu združeniu CirKusKus.
UZNESENIE č. 454/2018

19. Odmena miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2018. 
UZNESENIE č. 455/2018

20. Informácia o vybavených interpeláciách.
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie.

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 25.9.2018.
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K bodu 1. 
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 437/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. berie na vedomie

1. splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 426/2013 (20. MiZ, 24.9.2013),
b) uznesenie č. 350/2017 (30. MiZ 2017, 3.10.2017).

2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
a) uznesenie č. 19/2015 (2. MiZ, 10.2.2015),
b) uznesenie č. 371/2017/D (32. MiZ 2017, 19.12.2017).

B.  schvaľuje

predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva:

Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín
1. Dana Čahojová, starostka MČ 340/2017 30.6.2018 TP: 31.3.2019
2. Dana Čahojová, starostka MČ 369/2017/C 25.9.2018 TP: 31.3.2019
3. Dana Čahojová, starostka MČ 382/2017 10.9.2018 TP: 31.3.2019

C. zrušuje 

uznesenie č. 349/2017/B (30. MiZ 2017, 3.10.2017).

K bodu 2.
Správa o činnosti miestneho kontrolóra.

UZNESENIE č. 438/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra.

K bodu 3.
Návrh na zmenu rozpočtu Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves na rok 2018.

UZNESENIE č. 439/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
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schvaľuje

A.  zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018 nasledovne :
   a) v príjmovej časti rozpočtu zvýšenie bežných príjmov v položke daň z príjmov fyzických osôb           

o 99 600,- €,
   b) vo výdavkovej časti rozpočtu zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 7.2 Základné školy - 

výmena okien v budove na Majerníkovej 60, o 99 600,- €.

B. zvýšenie rozpočtu Fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves nasledovne :

  a) zvýšenie finančných prostriedkov v položke Revitalizácia areálu materskej školy  Suchohradská 
o 24 460,- €,

  b) zvýšenie finančných prostriedkov v položke Revitalizácia areálu materskej školy Borská o 7 560,- €,
  c) zvýšenie finančných prostriedkov v položke Revitalizácia areálu materskej školy Majerníkova 11       

o 6 879,- €.

C. zmenu použitia úverových zdrojov z 1. tranže schváleného úveru nasledovne :
    a) rekonštrukcia bazéna v Základnej škole Majerníkova 62 vo výške 444 400,- €,
    b) výmena okien v budove na Majerníkovej 60 vo výške 155 600,- €.

D. zmenu použitia úverových zdrojov z 2. tranže schváleného úveru nasledovne : 
    a) rekonštrukcia strechy Spojenej školy Tilgnerova 14 vo výške 90 200,- €,
    b) rekonštrukcia spojovacieho mostíka Základnej školy Majerníkova 62 vo výške 70 000,- €,
    c) výmena okien v budove na Majerníkovej 60 vo výške 139 800,- €.

K bodu 4.
Monitorovacia  správa  plnenia  programového  rozpočtu mestskej  časti  Bratislava  – Karlova Ves
k 30.06.2018.

UZNESENIE č. 440/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

berie na vedomie

monitorovaciu  správu  plnenia  programového  rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava–Karlova  Ves
k 30.06.2018.

K bodu 5.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a
dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  8/2015  zo  dňa  15.decembra  2015  o  poskytovaní
jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves.

UZNESENIE č. 441/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
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schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 3/2018 zo dňa 26.9.2018, ktorým
sa mení  a dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  8/2015 o poskytovaní   jednorazového  finančného
príspevku  pri  narodení  dieťaťa  obyvateľom  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  s  účinnosťou
1. novembra 2018.

K bodu 6.
Návrh na vymenovanie vedúceho príspevkovej organizácie Karloveský športový klub.

UZNESENIE č. 442/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

v zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. h) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení
neskorších predpisov na návrh starostky mestskej časti

A. odvoláva

Juraja  Kadnára  z  funkcie  vedúceho  príspevkovej  organizácie  Karloveský športový klub,  na  základe
oznámenia o vzdaní sa funkcie.

B. vymenúva

Ing. Annu Paučovú, nar. 31.01.1991, bytom Novackého 1, Bratislava, do funkcie vedúcej príspevkovej 
organizácie Karloveský športový klub s účinnosťou od 26.9.2018.

K bodu 7.
Žiadosť spoločnosti  ALL 4 CAR, s. r . o. o zníženie plochy a výšky mesačného nájmu a odpočítanie
nákladov za nariadenú prestavbu.

UZNESENIE č. 443/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

na návrh poslanca Buzáša:

schvaľuje

1. zníženie celkovej prenajatej plochy o 67 m2,  t. j.  pôvodne prenajatá plocha vo výmere 370 m2 sa
upravuje  na celkovú výmeru 303 m2, následne upravuje  výška ročného nájomného z pôvodnej sumy
6 179,00 EUR na sumu vo výške 15 180,30 EUR/rok a na sumu 1 265,03 EUR/mesiac.

2. vrátenie vynaložených finančných nákladov na prestavbu predmetu nájmu v súlade s ustanovením č.
V. bodom 9. predmetnej nájomnej zmluvy v celkovej výške 5 776,90 EUR na účet žiadateľa, prípadne
odpočítanie týchto nákladov z mesačných platieb za prenajatý priestor, čo by po prepočítaní mesačných
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splátok predstavovalo  oslobodenie  od mesačných splátok nájomného (pri splátkach vo  výške 421,68
EUR) na obdobie 13 mesiacov od 01.04.2018 s prevyšujúcim zostatkom 295,06 EUR.

K bodu 8.
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s.

UZNESENIE č. 444/ 2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

vyhlásenie  verejnej  obchodnej  súťaže na  odpredaj  majetku - 330 ks akcií emitenta Prima banka a. s.,
ISIN 1110001270 v menovitej hodnote 399,00 eur a následne uzavretie kúpnej zmluvy o kúpe akcií podľa
§ 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných   papieroch a investičných   službách   a o zmene   a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) s nasledovnými podmienkami:

A. Predmet požadovaného záväzku:
Predmetom záväzku je kúpa cenných papierov – akcií, ktorých vlastníkom je vyhlasovateľ:

Názov emitenta cenných papierov:           Prima banka Slovensko, a. s.,
so sídlom Hodžova 11,
010 11 Žilina

Identifikačné číslo emitenta:                      0031575951
Zápis v obchodnom registri:                      zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel

  Sa, vložka č. 148/L
Druh akcií:                                                    kmeňové akcie
ISIN:                                                              SK1110001270
Forma akcií:                                                 na meno
Podoba akcií:                                               zaknihované 
Menovitá hodnota akcií:            399,00 € 
Počet akcií:                                                  330
Podiel z emisie:                                           0,329 %

B. Adresa a termín podania návrhov a miesto určené pre prijímanie návrhov:
Mestská  časť  Bratislava-Karlova  Ves,  Nám.  sv.  Františka  8,  842  62  Bratislava  prostredníctvom
podateľne 
Termín: 01.10.2018 (pondelok) – 15.10.2018 (pondelok) do 12.00 hod.

C. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy:
1. Návrh zmluvy musí obsahovať tieto náležitosti:
a) v prípade fyzickej osoby:

meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, označenie bankového 
spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefonický kontakt, príp. mailová adresa, 
podpis.

b) v prípade fyzickej osoby-podnikateľa:
obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, označenie bankového spojenia, z 
ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefonický kontakt, emailová adresa, podpis

c) v prípade právnickej osoby:
obchodné meno alebo názov, sídlo, označenie právnej formy právnickej osoby, 
identifikačné číslo, mená a priezviská osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby, 
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označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, telefonický kontakt,
príp. mailová adresa, podpisy osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby.

2. Návrh zmluvy musí obsahovať cenu za jednu akciu emisie ISIN 1110001270 minimálne vo
výške 600,00 € a navrhovaným predmetom kúpy musia byť všetky akcie vyhlasovateľa v počte
330 ks. V návrhu zmluvy musí byť uvedený tiež spôsob a termín splatnosti kúpnej ceny.
3. Predložené návrhy zmluvy nemôžu obsahovať alternatívne spôsoby plnenia záväzku.
4. Návrh zmluvy musí obsahovať ustanovenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy v zmysle § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

D. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1.   Navrhovateľ spolu s návrhom zmluvy predloží:

a) v prípade fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby originál alebo overenú 
fotokópiu  výpisu  z obchodného  registra,  príp.  iného  registra  nie  staršieho  ako  tri 
mesiace, 
b) čestné  vyhlásenie,  že  na  jeho majetok  nebol  vyhlásený  konkurz  ani  nebol  
zamietnutý návrh proti nemu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
c) čestné  vyhlásenie,  že  má  vysporiadané  všetky  záväzky  voči  vyhlasovateľovi  
a jeho organizáciám a zariadeniam.

2.   Návrhy  zmluvy  musia  byť  písomné  a vyhotovené  v slovenskom  jazyku.  Ak  sú  doklady
predložené  spolu  s  návrhom  zmluvy  v  inom ako  v  slovenskom jazyku,  musia  byť  úradne
preložené do slovenského jazyka.
3.    V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh,  ktorého
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
4.   Do súťaže sa nezahrnú:
-     návrhy zmluvy, ktorých obsah nezodpovedá vyhláseným podmienkam súťaže,
-     návrhy zmluvy, ku ktorým neboli predložené všetky požadované doklady, 
-   návrhy  navrhovateľov,  na  majetok  ktorých  bol  vyhlásený  konkurz  alebo  bolo  proti
navrhovateľovi   začaté   konkurzné   konanie,    alebo    bol   proti   navrhovateľovi   pre
nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
-    návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi.

5.   Predložený návrh nemožno po uplynutí lehoty, určenej pre prijímanie návrhov, odvolať.

E. Spôsob a lehota podávania návrhov zmluvy:
1.   Návrhy   zmluvy   spolu   s požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   v uzatvorenej
obálke, na ktorej bude uvedené:

a) presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa,
b) označenie obálky: Obchodná verejná súťaž – Verená obchodná súťaž :akcie Prima 
banka Slovensko, a. s.–NEOTVÁRAŤ“ adresa príjemcu: Mestská časť Bratislava-
Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 , Bratislava

2.   Návrhy   zmluvy   spolu   s požadovanými   dokladmi   je   možné   podať   najneskôr   do
15.10.2018 do 12.00 hod.

F. Postup pri vyhodnocovaní návrhov zmlúv:
1.    Vyhlasovateľ   označí   došlé   návrhy   podacím   číslom,    dátumom   a hodinou
doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
2.   Vyhodnotenie  súťažných  návrhov  sa  uskutoční  prostredníctvom komisie vymenovanej
starostkou mestskej časti. 
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3.   Pred otvorením prvého návrhu zmluvy oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a
skontroluje  neporušenosť  obálok.  Návrhy  zmluvy  doručené  po  uplynutí  lehoty  na
predkladanie súťažných návrhov budú zo súťaže vylúčené.
4.   O otváraní   obálok   a vyhodnotení   súťaže   sa   spíše   protokol,   do   ktorého   sa
uvedú  identifikačné   údaje   navrhovateľov,   súlad   obsahu   návrhov   zmlúv   vrátane
priložených dokladov   s podmienkami   súťaže,   ponúkané   ceny,   spôsob   hodnotenia   a
výsledok vyhodnotenia.   Členovia  komisie  vyhlásia  poradie  úspešnosti  posudzovaných
návrhov zmluvy.

G. Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov:
1. Výška kúpnej ceny – váha kritéria 100 %
V prípade  zhody  vo  výške  kúpnej  ceny  bude  rozhodovať  termín  splatnosti  kúpnej  ceny
a v prípade  zhody  v oboch  uvedených  kritériách  bude  rozhodovať  skorší  termín  podania
prihlášky. 

H. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
1.   Vyhlasovateľ oznámi prijatie vybraného návrhu úspešnému navrhovateľovi najneskôr do
10 dní odo dňa vyhodnotenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže, ktorého vyzve na  podpis
zmluvy  a  zaslanie  príslušného  počtu  rovnopisov  podpísaných  zo  strany navrhovateľa.
2.    Vyhlasovateľ v  prípade,  že návrh zmluvy úspešného  navrhovateľa  obsahuje  formálne
nedostatky,   v súlade   s   §   285   Obchodného   zákonníka   vyzve   navrhovateľa   na
doplnenie   a vykonanie  opravy.  Po   akceptovaní  odstránených  nedostatkov,   resp. doplnení
zmluvy navrhovateľom, vyhlasovateľ vyzve navrhovateľa na podpis zmluvy.
3.   Vyhlasovateľ  po  ukončení  súťaže  do  10  dní  odo  dňa  zasadnutia  komisie  určenej  na
vyhodnotenie návrhov písomne upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich
návrhy sa odmietli.

I. Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:

Vyhlasovateľ  si v  súlade  s  §  283,  §  285  ods.  2  a  §  287  ods.  2  Obchodného  zákonníka
vyhradzuje právo:
a)    meniť  už  uverejnené  podmienky súťaže  alebo  súťaž  zrušiť;  v  prípade  zmeny alebo
zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky
súťaže,
b pri  formálnych  nedostatkoch  návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na
doplnenie a vykonanie opravy,
c)   odmietnuť  všetky  predložené  návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu.

K bodu 9.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v
k. ú. Bratislava – Karlova Ves..

UZNESENIE č. 445/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

8



A. Uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami  v súlade s ustanovením § 9a ods.  9
písm. c) zákona SNR čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa

- pozemok pod garážou z dôvodu zmeny vlastníkov garáže -A/1.( z titulu kúpy)

- pozemky pod garážami na Adámiho ulici – A/2. – 11.:

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. PaedDr. 
Luciana
Matúšková
Hargašova 12
Bratislava

1384
pozemok pod 
garážou
Baníkova ul.
časť 1404 – 
spol. dvor 
medzi 
garážami

19

17

1,97

0,99

01.10.2018 - 
31.12.2020

2. Pavol Hrčka 
a manž. Edita
Jamnického 
18,
Bratislava

1311/1
pozemok pod 
garážou
Adámiho ulica

20 1,97 01.01.2019 –
neurčito

3. Stavebné 
bytové 
družstvo 
Bratislava IV., 
Polianky 9,
Bratislava

1311/2
pozemok pod 
garážou
Adámiho ulica

20 1,97 01.01.2019 –
neurčito

4. Katarína 
Horváthová
Štefana 
Králika 16,
Bratislava

1311/3
pozemok pod 
garážou
Adámiho ulica

20 1,97 01.01.2019 –
neurčito

5. Róbert Garaj
Adámiho 28,
Bratislava

1311/4
pozemok pod 
garážou
Adámiho ulica

21 1,97 01.01.2019 – 
neurčito

6. RNDr. Peter 
Hollý 
a manž.Oľga, 
Mgr.
Adámiho 13,
Bratislava

1311/5
pozemok pod 
garážou
Adámiho ulica

13 1,97 01.01.2019 – 
neurčito

7. Karol Vlasko 
a manž. Vlasta
Adámiho 24,

1311/6
pozemok pod 
garážou

20 1,97 01.01.2019 –
neurčito
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Bratislava Adámiho ulica

8. Mgr. Andtrea 
Bárdošová
Adámiho 13,
Bratislava

1311/7
pozemok pod 
garážou
Adámiho ulica

21 1,97 01.01.2019 –
neurčito

9. Július Šimon 
a manž. 
Valéria
Pečnianská 25,
Bratislava

1311/19
pozemok pod 
garážou
Adámiho ulica

20 1,97 01.01.2019 –
neurčito

10. Ing. Peter 
Binder a manž.
Kvetoslava
Adámiho 24,
Bratislava

1311/21
pozemok pod 
garážou 
Adámiho ulica

20 1,97 01.01.2019 –
neurčito

11. Ľubica 
Paulovičová
Adámiho 13,
Bratislava

1311/22
pozemok pod 
garážou
Adámiho ulica

20 1,97 01.01.2019 –
neurčito

B/ Predlženie doby nájmu na pozemky pod garážami v súlade s ustanovením § 9a ods.9 písm. c 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa nasledovným nájomcom :

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc. čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. PANORÁMA 
INVEST s.r.o.
Borská 6, 
Bratislava

220
Púpavová ul.

21 1,97 01.01.2019 -
neurčito

2. Róbertr Csáder a 
manž. Ivana
Púpavová 41,
Bratiskava

222
Púpavová ul.

20 1,97 01.01.2019 –
neurčito

3. Doc, MUDr. 
Vojtech 
Ozorovský
Znievska 17,
Bratislava

223
Púpavová ul.

20 1,97 01.01.2019 –
neurčito

4. Martin Hergott
a manž. Erika
Púpavova 33,
Bratislava 

224
Púpavová ul.

20 1,97 01.01.2019 – 
neurčito
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5. Ing. Juraj Jarásek 
a manž. Jana
Púpavová 28,
Bratislava

226
Púpavová ul. 

36 1,97 01.01.2019-
neurčito

6. Ing. Štefan Fľak
Zohorská 4,
Bratislava

227
Púpavová ul.

30 1,97 01.01.2019 –
neurčito 

7. Kamila Rudyová
Silvánska 5,
Bratislava

228
Púpavová ul.

19 1,97 01.01.2019 –
neurčito

8. Anna Novotná
Pustá 2,
Bratislava

229
Púpavová ul.

19 1,97 01.01.2019 – 
neurčito 

9. Jozef Stopka
Púpavová 33,
Bratislava

230
Púpavová ul.

19 1,97 01.01.2019 –
neurčito

10. Martina Balážová
Saratovská 8,
Bratislava

231
Púpavová ul.

19 1,97 01.01.2019 – 
neurčito

11. Jarmila Sikáčová
Pustá 1,
Bratislava

232
Púpavová ul.

19 1,97 01.01.2019 -
neurčito

12. Prof. Ing. Pavol 
Fellner
Pernecká 35,
Bratislava

234
Púpavová ul.

19 1,97 01.01.2019 –
neurčito

13. Arpád Adamovič 
a manž. Zuzana
Púpavová 28,
Bratislava

235
Púpavová ul.

19 1,97 01.01.2019 – 
neurčito

14. Angelika 
Mašurová
Trstínska 47,
Bratislava

236
Púpavová ul.

19 1,97 01.01.2019 –
neurčito

15. JUDr. Ivan Segeš
Púpavová 45,
Bratislava

237
Púpavová ul.

19 1,97 01.01.2019 – 
neurčito

16. Helena Ilavská
Pekná cesta 3,
Bratislava

238
Púpavová ul.

19 1,97 01.01.2019 –
neurčito

17. Milan Bohunský
Púpavová 49,
Bratislava

239
Púpavová ul.

21 1,97 01.01.2019 – 
neurčito
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18. Juraj Gregor
Púpavová 51,
Bratislava

240
Púpavová ul.

20 1,97 01.01.2019 –
neurčito

19. Vladimír Bunčák
Púpavová 35
Bratislava 

241
Púpavová ul.

25 1,97 01.01.2019 –
neurčito

20. Ladislav Benček
Turnianska 4, 
Bratislava
a Zuzana Tahy
Gorkého 10,
Bratislava

242
Púpavová ul.

25 1,97 01.01.2019 – 
neurčito

21. Ing. Tibor Titoň
Borská 1,
Bratislava

243
Púpavová ul.

25 1,97 01.01.2019 – 
neurčito

22. Bc. Tomáš Lenč 
a Petra Lenčová
Púpavová 48,
Bratislava

244
Púpavová ul.

25 1,97 01.01.2019 –
neurčito

23. Ing. Roman 
Javorček a manž. 
Jana
Púpavová 28,
Bratislava

245
Púpavová ul.

25 1,97 01.01.2019 –
neurčito

24. Ervín Pauliak
Špieszova 1,
Bratislava

246
Púpavová ul.

24 1,97 01.01.2019 – 
neurčito

25. Beáta Gubányová 
– Ciaralli
Devínska cesta 
16,
Bratislava

1035
Devínska 
cesta

19 1,97 01.01.2019 – 
neurčito

26. Branislav
Chrenka
Drotárska cesta 
39,
Bratislava

1036
Devínska 
cesta

19 1,97 01.01.2019 –
neurčito

27. Ing. Peter Princ a 
manž. Helena
Tilgnerova 2,
Bratislava

1037
Devínska 
cesta

18 1,97 01.01.2019 –
neurčito

28. František Varga 
a Matilda 
Švarcová

1038
Devínska 
cesta

18 1,97 01.01.2019 –
neurčito
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Majerníkova 3,
Bratislava

29. Laurinec Švec
Novackého 2,
Bratislava

1039
Devínska 
cesta

18 1,97 01.01.2019 –
neurčito

30. Ing. Andrej 
Orolín
Novackého 8,
Bratislava

1040
Devínska 
cesta 

18 1,97 01.01.2019 –
neurčito

31. Roman Šoltés
Karloveská 24,
Bratislava

1041
Devínska 
cesta

18 1,97 01.01.2019 –
neurčito

32. Alexej Labanc
J. Poničana 9,
Bratislava

1043
Devínska 
cesta

18 1,97 01.01.2019 –
neurčito

33. Ing. Marta
Minarovičová
Adámiho 3,
Bratislava

1044
Devínska 
cesta

18 1,97 01.01.2019 –
neurčito

34. Ing. Miloš Figura
Nábělkova 8,
Bratislava

1046
Devínska 
cesta

18 1,97 01.01.2019 –
neurčito

35. Jozef Benčúrik 
a manž. Ľubomíra
Devínska cesta 
18,
Bratislava

1047
Devínska 
cesta

18 1,97 01.01.2019 –
neurčito

36. Ing. Ladislav 
Luknár a manž. 
Natália, RNDr.
Jurigovo nám. 5,
Bratislava

1048
Devínska 
cesta

19 1,97 01.01.2019 – 
neurčito

37. Jaroslav Križan
Pod Rovnicami 
17, Bratislava

1049
Devínska 
cesta

18 1,97 01.01.2019 – 
neurčito

38. Ladislav 
Fegyveres 
a manž. Terézia
Oravská 8,
Bratislava

1050
Devínska 
cesta

18 1,97 01.01.2019 – 
neurčito

39. Peter Macháč
Romanova 46,
Bratislava

1051
Devínska 
cesta

18 1,97 01.01.2019 – 
neurčito
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40. Ing. Daniel 
Pelikán
Kolískova 12,
Bratislava

1053
Devínska 
cesta

18 1,97 01.01.2019 –
neurčito

41. Dagmar Bebková
Segnerova 2,
Bratislava

1055
Devínska 
cesta

19 1,97 01.01.2019 –
neurčito

42. RNDr. Ľubomír 
Vančík
Strmá cesta 2,
Bratislava

1056
Devínska 
cesta

18 1,97 01.01.2019 –
neurčito

43. Ing. Imrich 
Kovács a manž. 
Alena, PhDr.
Adámiho 24,
Bratislava

1057
Devínska 
cesta

18 1,97 01.01.2019 –
neurčito

44. Martin Marček
Nad Dunajom 6,
Bratislava

1058
Devínska 
cesta

18 1,97 01.01.2019 –
neurčito

45. Peter Trnka
kpt. Rašu 37,
Bratislava

1060
Devínska 
cesta

18 1,97 01.01.2019 –
neurčito

46. Mgr. Gustáv 
Beláček a manž.
Alexandra
Kuklovská 51,
Bratislava

1674/36
Lackova ul.

22 1,97 01.01.2019 – 
neurčito

47. MUDr. Benedikt 
Suchánek
Kuklovská 35,
Bratislava

1674/37
Lackova ul.

20 1,97 01.01.2019 –
neurčito

48. JUDr. Igor 
Šrámek
Kuklovská 1,
Bratislava

2180
Sekulská ul.,
časť 2184 
-spol,dvor

20 

11 

1,97

0,99

01.01.2019 –
neurčito

49. Matuš Šrámek
Kuklovská 1,
Bratislava

2181
Sekulská ul.,
časť 2184 –
spol. dvor

19

11

1,97

0,99

01.01.2019 –
neurčito

50. Ing. Božena 
Breznická
Sološnická 61,
Bratislava

2182
Sekulská ul.,
časť 2184- 
spol. dvor

19

11

1,97

0,99

01.01.2019 –
neurčito
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51. Ing. Ján 
Novomeský
Kuklovská 7,
Bratislava

2183
Sekulská ul.,
časť 2184 –
spol. dvor

20

11

1,97

0,99

01.01.2019 –
neurčito

52. Pavol Trnka
Sekulská 5,
Bratislava

2185
Sekulská ul.,
časť 2184 – 
spol. dvor

19

11

1,97

0,99

01.01.2019 –
neurčito

53.
Helena Allárová
Levárska 7,
Bratislava

2186
Sekulská ul.,
časť 2184 
-spol. dvor

19

11

1,97

0,99

01.01.2019 –
neurčito

54. Lívia a Lucia
Allárová
Levárska 7,
Bratislava

2187
Sekulská ul.,
časť 2184 – 
spol. dvor

19

11

1,97

0,99

01.01.2019 –
neurčito

55. MUDr. Alžbeta 
Šalátová 
Pustá 7,
Bratislava

2188
Sekulská ul.,
časť 2184 – 
spol. dvor

19

11

1,97

0,99

01.01.2019 – 
neurčito

56. Daniela 
Eisenhammerová
Levárska 11,
Bratislava

2189
Sekulská ul., 
časť 2193 – 
spol. dvor

19

12

1,97

0,99

01.01.2019 –
neurčito

57. Ing. Jaroslav 
Mihálik a manž. 
Beáta,Ing.
Kuklovská 5,
Bratislava

2191
Sekulská ul.,
časť 2193 – 
spol. dvor

19

12

1,97

0,99

01.01.2019 –
neurčito

58. Ing. Ján Pecho
Sabinovská 3/B,
Bratislava

2192
Sekulská ul.,
časť 2193 – 
spol. dvor

19

12

1,97

0,99

01.01.2019 –
neurčito

59. MUDr. Eva 
Matejovičová
Silvánska 16, 
Bratislava

2194
Sekulská ul.,
časť 2193 – 
spol. dvor

19

12

1,97

0,99

01.01.2019 –
neurčito

60. Viera Plevková
Bilíkova 7,
Bratislava

2195
Sekulská ul.,
časť 2193 – 
spol. dvor

19

12

1,97

0,99

01.01.2019 –
neurčito

61. PhDr. Zdenko 
Matula a manž.
Beáta, Ing.
Silvánska 23,

2196
Sekulská ul.,
časť 2193 – 
spol. dvor

19

12

1,97

0,99

01.01.2019 – 
neurčito
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Bratislava

62. Ing. Jaroslav 
Miáhálik a manž. 
Beáta, Ing.
Kuklovská 5,
Bratislava

2197
Sekulská ul.,
časť 2193 – 
spol. dvor

19

12

1,97

0,99

01.01.2019 –
neurčito

63. Igor Kreuzinger a 
manž. Anna, Mgr.
Kuklovská 7,
Bratislava

2199
Sekulská ul.,
časť 2198 – 
spol. dvor

20

15

1,97

0,99

01.01.2019 –
neurčito

64. Igor Kreuzinger a 
manž. Anna
Kuklovská 7,
Bratislava 

2200
Sekulská ul.,
časť 2198 – 
spol. dvor

20

15

1,97

0,99

01.01.2019 –
neurčito

65. Ing. Alojz 
Koubek
Royova 11,
Bratislava

2201
Sekulská ul.,
časť 2198 – 
spol. dvor

21

15

1,97

0,99

01.01.2019 –
neurčito

66. Michal Sedlák 
a Emília
Kuklovská 7,
Bratislava

2203
Sekulská ul.,
časť 2198 – 
spol. dvor

20

15

1,97

0,99

01.01.2019 –
neurčito

C/ Predĺženie doby nájmu na pozemky - záhrady v súlade s ustanovením § 9a ods.9 písm. c zákona č. 
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. Zdeno 
Mikuláško 
a manž.
Eva
Šaštínska 28,
Bratislava

2295/4,
časť 2299/1
Šaštínska ul.

224 0,99
01.10.2018-
30.09.2023

2. Ing. Gabriel 
Kosnáč
Jamnického 6,
Bratislava

3283
Nad 
Devínskou 
cestou

416 0,59 01.01.2019 -
31.12.2023

3. Ing. Štefan
Fančo
Bzovicka 10,

časť 3261
Nad 
Devínskou 

356 0,59 01.01.2019 -
31.12.2023
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Bratislava cestou

4. Imrich 
Vendelín a 
manž. Renáta,
Majerníkova 
32,
Bratislava

3268
Nad 
Devínskou 
cestou

394 0,59 01.01.2019
31.12.2023

na pozmeňujúci návrh poslankyne Poláchovej:

D/ Predĺženie nájomných zmlúv na pozemky pod predajnými stánkami 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.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc. čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné 
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. Magdaléna 
Piczeková
Líščie údolie 
200,
Bratislava

časť 2060/3,
Lacková ul.

18,5 51,35
01.01.2019 –
31.12.2022

2. Večierka 
Z&V-VAN 
Trans s.r.o.
Hlaváčiková 2,
Bratislava

3651/363,
3651/364,
Veternicová ul.

40 50 01.01.2019 –
31.12.2020

3.
Lactovito s.r.o.
Púpavová 28,
Bratislava

časť 3/1
Borská ul. 

12 43,15 01.01.2019 –
31.12.2020

E/ Predĺženie nájomných zmlúv 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.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc. čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné 
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. Rímsko – kat. 
Farský úrad sv.
Michala
Nám sv. 
Františka,

283/3, 
284/2,3,5, 
285/14,16,28,
okolie kostola 
sv. Michala

171 0,039
01.11.2018 –
31.10.2023
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Bratislava

2. OZTON-Klub 
vodných 
športov
Botanicka 9,
Bratislava

3128/1, 
3130/3,
3115/8,
Karloveská 
zátoka

256

100

1,97

0,99

01.01.2019-
31.12.2019

3. Vladimír 
Haman
Saratovská 2,
Bratislava

3130/3,
3115/8,
Karloveská 
zátoka

29,2

10 

1,97

0,99 

01.01.2019 –
31.12.2019

4.
Jozef Benčúrik
Devínska cesta
18,
Bratislava

3130/3,
3115/8,
Karloveská 
zátoka

51,3
10

1,97
0,99

01.01.2019-
31.12.2019 

5.
Ing. Róbert 
Berný
Smatanova 4,
Bratislava

3128/2,3,
Karloveská 
zátoka

39
126

1,97
0,99

01.01.2019 –
31.12.2019

K bodu 10.
Žiadosť  MUDr.  Zuzany  Petrakovičovej  o  odkúpenie  pozemku  registra  C-KN  parc.  č.  2040,
príp. o uzavretie novej nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves.

UZNESENIE č. 446/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

nájom pozemku registra C – KN parc.č. 2040 – zast. pl. a nádvoria o výmere 24 m2, pod stavbou garáže
súp. č.  5159 na Karloveskej ulici,  zapísanej na LV č. 2803, k. ú.  Karlova Ves,  v osobnom vlastníctve
žiadateľky,  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. MUDr. Zuzana
Petrakovičová
Pod Rovnicami
9,
Bratislava

2040
pozemok pod 
garážou
Karloveská ul.

24 1,97 01.10.2018 - 
31.12.2020

K bodu 11.
Žiadosť Dominiky Hodákovej o odpustenie nedoplatku na nájomnom za nebytový priestor.

18



UZNESENIE č. 447/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

odpustenie nedoplatku na nájomnom za nebytový priestor v celkovej výške 1 685,66 EUR, vyplývajúceho
zo  Zmluvy o nájme  nebytového  priestoru zo  dňa 4.1.2008,  ktorej predmetom bolo  odplatné  dočasné
užívanie nebytového priestoru v stavebnom objekte č. 268 na pozemku parc. č. 16699/561, k. ú. Karlova
Ves, na dobu určitú od 1.1.2008 do 31.7.2011, na Majerníkovej ulici v Bratislave, na základe žiadosti
pozostalej manželky zo dňa 20.06.2018 bývalého nájomcu Igora Hodáka (zomrel 26.11.2017) Dominiky
Hodákovej, ktorá zdedila po nebohom manželovi dlh v jednej polovici. 

K bodu 12.
Žiadosť JUDr. Evy Pistovičovej s manželom o nájom pozemku registra C-KN parc. č. 2301, k. ú.
Karlova Ves a žiadosť MUDr. Ivety Šturdíkovej o predaj, príp. dlhodobý prenájom časti pozemku
parc. č. 2301 v k. ú. Karlova Ves

UZNESENIE č. 448/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

nájom pozemkov  registra  C  –  KN  novovytvorenej  parc.  č.  2301/3  –  zastavané  plochy  a  nádvoria
o výmere 371 m2 a novovytvorenej parc. č. 2301/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2, k. ú.
Karlova  Ves  žiadateľke  JUDr.  Eve  Pistovičovej  s  manželom a  nájom  pozemku  registra  C  -KN
novovytvorenej parc. č. 2301/7 – zast. plochy a nádvoria o výmere 8 m2, k. ú. Karlova Ves žiadateľke
MUDr. Ivete Šturdíkovej na Šaštínskej ulici v Bratislave v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za
rovnakých podmienok pre obidve žiadateľky, na dobu 25 rokov, za cenu nájmu vo výške 1,00 EUR/rok .

K bodu 13.
Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov – Pernecká
2, Špieszova 37.

UZNESENIE č. 449/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje

podmienky  Obchodnej  verejnej  súťaže  na  prenájom  nebytových  priestorov  nachádzajúcich  sa  v
polyfunkčnom dome  na Špieszovej 2 a Perneckej 37 v Bratislave (príloha).

B. poveruje

1. starostku mestskej časti vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž za tých istých podmienok v prípade, ak
do obchodnej verejnej súťaže nepodá ponuku žiadny záujemca.
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2. starostku mestskej časti vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž za tých istých podmienok v prípade, ak
sa uvoľní nebytový priestor v predmetnom objekte.

K bodu 14.
Žiadosť MUDr. Jágerovej Renaty o prenájom garáže na Adámiho ul.

UZNESENIE č. 450/ 2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

A. schvaľuje

priamy prenájom nebytových  priestorov pre žiadateľa  MUDr.  Renáta Jágerová,  Adámiho  7,  841  05
Bratislava,  -  garáž s podlahovou plochou 20,00 m2  nachádzajúcu sa v  rade garáží na Adámiho  ul.  v
Bratislave s nájomným vo výške 23,24 €/m2/rok, s dobou prenájmu od 01.10.2018 do 30.09.2020 na
garážovanie motorového vozidla, 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.

K bodu 15.
Žiadosť o predĺženie nájmu  nebytových priestorov a pozemku na Lackovej ul.  - E. T. B. - Eva
Baranovičová.

UZNESENIE č. 451/2018
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  Eve Baranovičovej –
E.T.B, Donská ul. č. 60, 841 04 Bratislava, IČO:  32155646 nájom nebytových priestorov o výmere 80,30
m2  - obchodné priestory o výmere 28,50 m2  , skladovacie a prevádzkové priestory o výmere 51,80 m2  ,
nachádzajúcich sa v suteréne objektu na Lackovej ul. č. 4 v Bratislave s nájomným za obchodné priestory
vo  výške  36,00 €/m2/rok,  za  skladovacie  a  prevádzkové priestory vo  výške  30,00  €/m2/rok s  dobou
prenájmu  od  01.01.2019  do  31.12.2020  za  účelom chovu  a  skladovania  akváriových  rýb  a  predaj
chovateľských a akváriových potrieb a pomôcok.  

B. schvaľuje

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  predĺženie  nájomnej  zmluvy  Eve
Baranovičovej – E.T.B, Donská ul. č. 60, 841 04 Bratislava, IČO:  32155646 na pozemok pod nebytovým
priestorom, časť parcely č.  2070 o výmere  65 m2 na obdobie od 01.01.2019 do  31.12.2020 s výškou
nájomného  27,65 €/m2/rok.

K bodu 16.
Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Prokofievova 5, Bratislava o dlhodobý prenájom 
nebytových priestorov na Majerníkovej 60.
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UZNESENIE č. 452/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.  9. písm. c) zákona SNR č.  138/1991 Zb. o
majetku obcí v  aktuálnom znení  predĺženie  nájmu  nebytových  priestorov -  nebytové  priestory na  I.
podzemnom podlaží o  celkovej výmere 346,96  m2 nachádzajúce sa  v  budove  na  Majerníkovej 60 v
Bratislave pre žiadateľa Súkromná základná umelecká škola,  Prokofievova 5, 851 01 Bratislava,  IČO:
31802958, s nájomným vo výške 16,00 €/m2/rok, s dobou prenájmu od 01.10.2018 do 31.07.2028 za
účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci odborov súkromnej základnej umeleckej
školy.
V cene  nájomného  16,00 €/m2  /rok na  dobu  10 rokov sú premietnuté investície,  ktoré mestská časť
plánuje v budove zrealizovať.  V prípade ak nájomná zmluva nebude podpísaná do 90 dní od prijatia
uznesenia,  mestská  časť  vyhlási  obchodnú  verejnú  súťaž  na  prenájom  predmetných  nebytových
priestorov.

K bodu 17.
Žiadosť o. z. Slovenský skauting, 70. zbor o prenájom nebytových priestorov na Molecovej ul. v
Karloveskom centre kultúry.

UZNESENIE č. 453/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.  9. písm. c) zákona SNR č.  138/1991 Zb. o
majetku obcí v aktuálnom znení prenájom nebytových priestorov pre žiadateľa Slovenský skauting, 70.
zbor Bratislava, Segnáre 24, 841 03 Bratislava, IČO: 31801382 nájom nebytových priestorov o výmere
64,28 m2 - 7 miestností nachádzajúcich sa v suteréne v objekte Karloveského centra kultúry na Molecovej
č. 2 v Bratislave s nájomným vo výške 1,00 €/m2/rok s dobou prenájmu od 01.12.2018 do 30.11.2021 za
účelom výkonu činnosti v súlade so zameraním občianskeho združenia.

K bodu 18.
Prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry občianskemu združeniu CirKus-Kus.

UZNESENIE č. 454/2018
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. 138/991
Zb. o majetku obci v aktuálnom znení priamy prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre
kultúry, Molecova 2, Bratislava  - utorok – veľká sála 10:00 – 12:30 hod., 16.30 - 19.30 hod., streda -
veľká sála 19.00 - 21.30 hod., štvrtok – veľká sála 16:30 – 21:30 hod., piatok - veľká sála 13:00 - 17:00
hod. výška nájomného 8€/hod/veľká sála, 5€/hod/malá sála v termíne od 17. 9. 2018 do 30.6. 2019 o. z.
CirKus-Kus, Hlaváčiková 28, Bratislava.
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K bodu 19.
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2018.

UZNESENIE č. 455/2018
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

schvaľuje

miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava – Karlova  Ves JUDr.  Mgr.  Miloslavovi Hrádekovi,
LL. M. odmenu za 3. štvrťrok 2018 vo výške 1924 €.

K bodu 20.
Informácia o vybavených interpeláciách.
Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie.

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

Dana Čahojová, v. r.
starostka
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Príloha k uzneseniu č. 449/2018 z 25.9.2018

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   v polyfunkčnom dome na 
Špieszovej 2, Perneckej 37 v Bratislave   za nasledovných súťažných podmienok:

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

1. Prenajímateľ/vyhlasovateľ
Mestská časť Bratislava–Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava 4
IČO: 603520
v zastúpení starostky Dany Čahojovej

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nebytový priestor – kancelária č. 1.17 o výmere 12,68 m2

a kancelária č. 1.18 o výmere 12,45 m2 nachádzajúce sa v polyfunkčnom dome na Špieszovej 2 a
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Perneckej 37 v Bratislave. Priestor je vybavený rozvodmi elektrickej energie, vody a  kanalizácie,
ústredne vykurovaný, osvetlený denným svetlom. 

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno:  Mgr. Eva Osrmanová
Telefón:  02/707 11 192
E-mail:  eva.osrmanova@karlovaves.sk 

4. Doba nájmu
Nájomná zmluva bude s  víťazom Obchodnej verejnej súťaže uzavreté na dobu neurčitú. 

5. Typ zmluvy 
 Nájomná zmluva podľa zákona č. 116/1990 Zb. o  nájme a  podnájme nebytových    

priestorov v  aktuálnom znení.

6. Výška nájomného

 Najnižšia ponuka je stanovená výškou nájomného  – 99,60 EUR/ m2
 
/rok .

 K užívaniu priestorov prináleží aj úhrada poplatkov za energie a služieb spojených s    nájmom.
7.  Účel nájmu

Výkon administratívnych prác.

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 – PERNECKÁ  – 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 22.10.2018 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
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Výška ponúkaného nájomného za m2/rok  – váha kritéria 100 %.   

12. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmlúv
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr  dňa 31.10.2018 na úradnej tabuli Mestskej časti
Bratislava–Karlova Ves a   na internetovej stránke www.karlovaves.sk. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť. 
Navrhovatelia, ktorí podali víťazné návrhy na konkrétne nebytové priestory budú  
o  výsledku  upovedomení písomne a   bude s   nimi uzavretá nájomná zmluva. 
Ostatní  navrhovatelia,  ktorí  v súťaži  neuspeli,  budú  o  tejto  skutočnosti  taktiež  upovedomení
písomne. 
V  prípade, že s   víťazmi obchodnej verejnej súťaže na jednotlivé  nebytové priestory nebude
z akýchkoľvek dôvodov zo strany budúceho nájomcu uzatvorená nájomná zmluva, vyhlasovateľ
uzatvorí  nájomnú  zmluvu  s   nasledujúcim  záujemcom,  ktorý  ponúkol  druhú  najvhodnejšiu
ponuku.

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
13.1. Kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž, prípadne zmeniť

podmienky  obchodnej  verejnej  súťaže.   O   zrušení  a  zmene  podmienok  budú
navrhovatelia,  ktorí podali návrhy, informovaní písomne. 
Zrušenie, ako aj zmena podmienok súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli mestskej časti
Bratislava–Karlova Ves pri vchode do budovy miestneho úradu na Námestí sv. Františka v 
Bratislave a   na internetovej stránke www.karlovaves.sk. 

13.2. Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 
13.3  V prípade  zistenia  neúplnosti  súťažného  návrhu  z  hľadiska  požiadaviek  vyhlasovateľa

uvedených v  súťažných podkladoch vyradiť návrh z  obchodnej verejnej súťaže.

Dana Čahojová
     starostka
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V Bratislave, dňa 

Záväzný návrh 
do obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v polyfunkčnom dome Špieszova 2

a Pernecká 37 v Bratislave

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

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

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

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

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

Záväzná ponuka na prenájom nebytových priestorov:

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

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

na ulici...................................................v Bratislave,  o      výmere ........................................  m2
 
.
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Ponúkaná cena nájomného za  1 m2
  

 podlahovej plochy ročne (bez energií)  ....................  EUR.

Požadovaný účel nájmu:

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

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

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

___________________________________ obchodné
meno/meno a  priezvisko, podpis 
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