
 

 

       
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej RPHSR) dňa 04.06.2018 

 
Miesto:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnený: Ing. Peter Lenč, Mgr. Ing. Anna Zemanová, Mgr. Illiana Medviďová   
Neprítomný:   -   
Čas rokovania: 17:38 hod. do 19:21 hod. 
 
Program: 
 

1. Schválenie programu 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 8/2015 zo dňa 
15. decembra 2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

3. Žiadosť Moniky Michalčákovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc.č. 2360/23, k. ú. 
Karlova Ves 

4. Žiadosť PaedDr. Milana Mikulíka o zmenu čl. III. ods.2 nájomnej zmluvy č. 1060246012 zo dňa 
04.07.2012, týkajúcej sa účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu 

5. Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves 
6. Žiadosť Ing. Jána Hučku o súhlas so zmenou majiteľa predajného stánku a pokračovanie 

nájomného vzťahu na pozemok pod stánkom, resp. odsúhlasenie nájomnej zmluvy 
7. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom parc. č. 1669/245,  

k. ú. Karlova Ves 
8. Návrh na prenájom dvoch parkovacích státí na parc. č. 285/1 na účely nabíjania elektromobilov 
9. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k. ú. Karlova Ves počas výstavby Skateparku 

pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky 
10. Návrh na vyradenie prebytočného majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle zásad 

hospodárenia 
11. Prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12 
12. Schválenie podmienok OVS na prenájom nebytových priestorov - školský bufet v  

ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62  
13. Rôzne 
14. Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

K bodu 1 
Schválenie programu 
Komisia RPHSR schválila program rokovania tak, ako bol predložený. 
 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 8/2015 zo dňa 15. 
decembra 2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 
Komisia RPHSR prerokovala predmetnú zmenu VZN a  
a) navrhuje posunúť predložený materiál do programu MiZ 
b) doplniť materiál o štatistiku vydaných rodných listov za k. ú. Karlova Ves a o počet žiadostí 
o vyplatenie príspevku  
 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa:0 
 
K bodu 3 
Žiadosť Moniky Michalčákovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc.č. 2360/23, k. ú. 
Karlova Ves 
 
Komisia RPHSR neodporúča vyhovieť návrhu na odkúpenie pozemku. 
 
Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
    
              
K bodu 4 
Žiadosť PaedDr. Milana Mikulíka o zmenu čl. III. ods.2 nájomnej zmluvy č. 1060246012 zo dňa 
04.07.2012, týkajúcej sa účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu 
 
Komisia RPHSR neodporúča odsúhlasiť zmenu účelu využitia a odporúča prehodnotiť podmienky 
nájmu.   
 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
              
K bodu 5  
Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves 
 
Komisia RPHSR  
a) súhlasí s predĺžením nájmu pozemku – záhrada – bod A/ 
b) odporúča zvážiť dobu navrhovaného nájmu v bode B/ so zreteľom na rovnakú dobu ukončenia 
nájomného vzťahu stánkov – do 30.06.2020  
c) odporúča mestskej časti pripraviť stratégiu využitia pozemkov prenajímaných pod predajnými 
stánkami 
 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0    
          
 
 



 

 

K bodu 6 
Žiadosť Ing. Jána Hučku o súhlas so zmenou majiteľa predajného stánku a pokračovanie 
nájomného vzťahu na pozemok pod stánkom, resp. odsúhlasenie nájomnej zmluvy 
 
Komisia RPHSR odporúča  
a) prehodnotiť výšku nájmu 
b) uzatvoriť zmluvu o nájme na dobu do 30.06.2020  
 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa:0 
              
 
K bodu 7 
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom parc. č. 1669/245, k. ú. 
Karlova Ves 
 
Komisia RPHSR  
a) neodporúča vyhovieť žiadosti  
b) žiada zdokladovať platobnú disciplínu terajšieho nájomcu    
 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8 
Návrh na prenájom dvoch parkovacích státí na parc. č. 285/1 na účely nabíjania elektromobilov 
 
Komisia RPHSR  
a) žiada doplniť materiál o podrobnejší nákres umiestnenia 
b) nesúhlasí s navrhovanou cenou, pri stanovení ceny je potrebné vychádzať z komerčných prenájmov 
parkovacích miest za hodinu.   
 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 9 
Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k. ú. Karlova Ves počas výstavby Skateparku 
pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky 
 
Komisia RPHSR  
a) prerokovala materiál a odporúča ho zaradiť na rokovanie MiZ 
b) odporúča venovať zvláštnu pozornosť správe pozemku   
 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
K bodu 10 
Návrh na vyradenie prebytočného majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle zásad 
hospodárenia 
 
Komisia RPHSR prerokovala predložený materiál a odporúča materiál  predložiť na rokovanie MiZ.  
 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 11 
Prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12 
 
Komisia RPHSR vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa  o predloženom materiále nerokovala.  
 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 12 
Schválenie podmienok OVS na prenájom nebytových priestorov - školský bufet v ZŠ A. Dubčeka, 
Majerníkova 62  
 
Komisia RPHSR  
a) preferuje priamy prenájom s overeným nájomcom s pozitívnymi referenciami pred OVS 
b) ak sa nenájde, súhlasí s OVS 
 
 
 
Za: 4    Proti: 0    Zdržal sa: 1 
 
 
 
 
Zapísala: 
Mgr. Eva Osrmanová 
tajomník komisie 
V Bratislave, dňa 05.06.2018 
  
 
 
      
 
 

  Mgr. Peter Buzáš, v. r. 


