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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej RPHSR) dňa 10.09.2018 

 
Miesto:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnený: Ing. Juraj Kmeťko, Róbert Krampl, Mgr. Anton Šmotlák   
Neprítomný:   -   
Čas rokovania: 17.22 hod. do 19:15 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 
15.12.2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

3. Predbežný prehľad o počte detí a žiakov v materských a základných školách a spojenej škole v 
zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Karlova Ves 

4. Prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry Obč. združeniu CirKusKus  - materiál bude 
zaslaný dodatočne             

5. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v 
k. ú. Bratislava-Karlova Ves 

6. 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 

7. Žiadosť Dominiky Hodákovej o odpustenie nedoplatku na nájomnom za nebytový priestor 
8. 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 

9. Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov - 
Pernecká 2, Špieszova 37 

10. Žiadosť MUDr. Jágerovej Renaty o prenájom garáže na Adámiho ul. 
11. Žiadosť o predĺženie nájmu  nebytových priestorov a pozemku na Lackovej ul. - E.T. B. - Eva 

Baranovičová 
12. Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Prokofievova 5, Bratislava o dlhodobý prenájom 

nebytových priestorov na Majerníkovej 60 
13. Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR, s.r.o. o zníženie plochy a výšky mesačného nájmu 

a odpočítanie nákladov za nariadenú prestavbu 
14. Žiadosť o.z. Slovenský skauting, 70. zbor o prenájom nebytových priestorov na Molecovej ul. 

v Karloveskom centre kultúry 
15. Rôzne 
16. Záver 
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K bodu 1 
Schválenie programu 
Komisia RPHSR schválila program rokovania tak, ako bol predložený. 
 
Za: 4    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 
15.12.2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 
Komisia RPHSR berie predložený návrh na vedomie a odporúča predložiť materiál na rokovanie MiZ.   
 
Za: 4    Proti: 0    Zdržal sa:0 
 
K bodu 3 
Predbežný prehľad o počte detí a žiakov v materských a základných školách a spojenej škole v 
zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Karlova Ves 
 
Komisia berie berie na vedomie predložený materiál a odporúča predložiť ho na rokovanie MiZ. 
 
Za: 4   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
              
K bodu 4 
Prenájom priestorov v Karloveskom centre kultúry Obč. združeniu CirKusKus               
 
Komisia RPHSR prerokovala predloženú žiadosť o prenájom nebytových priestorov a odporúča ho 
predložiť na rokovanie MiZ.   
 
Za: 4    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
              
K bodu 5  
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v   
k. ú. Bratislava-Karlova Ves 
 
Komisia RPHSR prerokovala Návrh na uzavretie nájomných zmlúv: 
a) navrhuje postúpiť predložený materiál na rokovanie MiZ 
b) navrhuje upraviť nájomné v bode D/ a dobu nájmu do 31.12.2019 
 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 1    
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K bodu 6 
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 
 
Komisia RPHSR prerokovala predmetnú žiadosť a odporúča prenájom s dobou nájmu na neurčito.  
 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa:0 
              
 
K bodu 7 
Žiadosť Dominiky Hodákovej o odpustenie nedoplatku na nájomnom za nebytový priestor 
 
Komisia RPHSR prerokovala predmetnú žiadosť: 
a) odporúča od žiadateľky vyžadovať polovicu dlžnej sumy priznanej právoplatným dedičským 

rozhodnutím vo výške 842,83 €. 
b) odporúča spísať so žiadateľkou splátkový kalendár 
 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8 
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 
 
Komisia RPHSR prerokovala predložený materiál:  
a) neodporúča predložiť materiál na rokovanie MiZ  
b) odporúča vyžiadať od p. Šturdíkovej písomné vyjadrenie obsahujúce dôvod a účel prenájmu  
c) odporúča vyžiadať vyjadrenie od p. JUDr. Pistovičovej k prípadnému nájmu p. MUDr. Šturdíkovej   
 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 9 
Schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov - Pernecká 
2, Špieszova 37 
 
Komisia RPHSR prerokovala materiál a odporúča ho zaradiť na rokovanie MiZ 
   
 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
K bodu 10 
Žiadosť MUDr. Jágerovej Renaty o prenájom garáže na Adámiho ul. 
 
Komisia RPHSR prerokovala predložený materiál a odporúča materiál pripraviť alternatívne 
s možnosťou prenájmu formou obchodnej verejnej súťaže a  odporúča materiál  predložiť na rokovanie 
MiZ.  
 
 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 11 
Žiadosť o predĺženie nájmu  nebytových priestorov a pozemku na Lackovej ul. - E.T. B. - Eva 
Baranovičová 
 
Komisia RPHSR  
a) odporúča zvážiť dobu nájmu na 2 roky (bod A aj bod B) 
b) odporúča zvážiť koncepciu využitia predmetných nebytových priestorov na iné účely 
 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 12 
Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, Prokofievova 5, Bratislava o dlhodobý prenájom 
nebytových priestorov na Majerníkovej 60 
 
Komisia RPHSR odporúča predložiť žiadosť na rokovanie MiZ a odporúča žiadosti vyhovieť 
 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 13 
Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR, s.r.o. o zníženie plochy a výšky mesačného nájmu a odpočítanie 
nákladov za nariadenú prestavbu 
 
Komisia RPHSR prerokovala materiál a odporúča 
a) doplniť materiál o vyjadrenie stavebného úradu k žiadosti k ohláseniu stavebných úprav 
 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 1 
 
b) doložiť preberací protokol obhliadky reálneho stavu po vykonaní úprav, ak neexistuje takýto protokol 
zabezpečiť vykonanie obhliadky a vyhotovenie protokolu 
 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
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c) doplniť materiál o informáciu ktorým pracovníkom úradu bola vykonaná kontrola pokladničných 
blokov, v akom termíne a v akom rozsahu 
 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
d) doplniť materiál o vysvetlenie dôvodov o  neoprávnených nákladoch uvedených v dôvodovej správe 
(„Za neoprávnené náklady je možné považovať nákup 2 nástrojov – „pílka ocaska GSA“ v hodnote 
149,00 Eur a „kladivo D25133 (búracie)“ v hodnote 250,00 Eur.“) 
 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
e) doplniť materiál o sumár výdavkov v tabuľkovej forme s účelom použitia finančných prostriedkov 
a so zdôvodnením ich použitia  
 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
K bodu 14 
Žiadosť o.z. Slovenský skauting, 70. zbor o prenájom nebytových priestorov na Molecovej ul. 
v Karloveskom centre kultúry 
 
Komisia RPHSR odporúča posunúť materiál na rokovanie MiZ a preferuje trvanie zmluvy o nájme na 
dobu neurčitú 
 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
Mgr. Eva Osrmanová 
tajomník komisie 
V Bratislave, dňa 11.09.2018 
  
 
 
 
      
 
 
 

  Mgr. Peter Buzáš, v. r. 


