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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

(7. volebné obdobie) 
 

U Z N E S E N I A  č. 94  – 115/2015 
 

ZO 7. ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

zo dňa 22. 9. 2015 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Karlova Ves prerokovalo: 
 
1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
UZNESENIE č. 94/2015 
 
2. Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 7. zasadnutiu MiZ 2015. 
UZNESENIE č. 95/2015 
 
2A. Informácia o vývoji agendy stavebného úradu. 
UZNESENIE č. 96/2015 
 
3. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január - júl 2015. 
UZNESENIE č.  97/2015 
 
4. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k 
30.6.2015. 
UZNESENIE č. 98/2015 
 
5. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015. 
UZNESENIE č. 99/2015 
 
6.  Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. 
UZNESENIE č. 100/2015 
 
7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
mestských častí. 
UZNESENIE č. 101/2015 
 
8. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti. 
UZNESENIE č. 102/2015 
 
9. Návrh na vyradenie a predaj autobusu Karosa. 
UZNESENIE č. 103/2015 
 
10. Zámer mestskej časti Bratislava-Karlova Ves predať pozemok parc. č. 2954/108 k. ú. Bratislava-
Karlova Ves Vladimírovi Bílikovi a Viere Bílikovej, obidvaja bytom Parcelná 23, Bratislava. 
UZNESENIE č. 104/2015 
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11. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom, k. ú Bratislava-Karlova 
Ves na trhovisku Dlhé diely. 
UZNESENIE č. 105/2015 
 
12.  Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k. ú. Bratislava-Karlova Ves za účelom vybudovania 
účelovej prístupovej komunikácie na jeho nehnuteľnosti. 
UZNESENIE č. 106/2015 
 
13. Žiadosť Asociácie prijímateľov sociálnych služieb SR o nájom nebytových priestorov na Matejkovej 
20 z dôvodu osobitného zreteľa. 
UZNESENIE č. 107/2015 
 
14. Návrh na vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom uvoľnených záhrad. 
UZNESENIE č. 108/2015 
 
15. Návrh na vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na ul. 
Matejkovej 20 – 2. návrh. 
UZNESENIE č. 109/ 2015 
 
16. Návrh na vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na  ul. 
Pernecká, Špieszova – 2. návrh. 
UZNESENIE č. 110/ 2015 
 
17. Žiadosť p. Ing. Pavla Svetlíka - Valba & Co o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov. 
UZNESENIE č. 111/ 2015 
 
18. Žiadosť Karloveského športového klubu o súhlas s prenechaním nebytových priestorov na Janotovej 
12 do podnájmu Karloveskému tanečnému centru. 
UZNESENIE č. 112/ 2015 
 
19. Žiadosť Karloveského športového klubu o súhlas s prenechaním nebytových priestorov 
na Janotovej 12 do podnájmu Tanečnej škole Miguela Mendéza. 
UZNESENIE č. 113/ 2015 
 
20. Žiadosť Karloveského športového klubu o súhlas s prenechaním nebytových priestorov 
na Janotovej 12 do podnájmu spoločnosti RTA, s. r. o. 
Miestne zastupiteľstvo materiál hlasovaním nezaradilo do programu rokovania. 
 
21. Informácia o prevádzke plaveckého bazéna na Základnej škole Majerníkova 62. 
UZNESENIE č. 114/ 2015 
 
22. Rôzne 
 
22.1 Návrh poslanca Rosinu: Návrh na doplnenie komisie verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti o neposlanca. 
UZNESENIE č. 115/ 2015 
 
 
Poznámka: 
Hlasovania miestneho zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke Karlovej Vsi spolu 
s uzneseniami miestneho zastupiteľstva, a to v rubrike Miestne zastupiteľstvo / Uznesenia 
miestneho zastupiteľstva / Rok 2015 / UZNESENIA č. 94 - 115/2015. 
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K bodu 1.  
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 

UZNESENIE č. 94/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

  
A.  berie na vedomie 

 
1. informáciu o splnení týchto uznesení miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 481/2014 (23. MiZ, 11.2.2014), 
b) uznesenie č. 489/2014 (23. MiZ, 11.2.2014), 
c) uznesenie č. 575/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), 
d) uznesenie č. 582/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), 
e) uznesenie č. 589/2014/A, B (27. MiZ, 28.10.2014), 
f) uznesenie č. 28/2015 (2. MiZ, 10.2.2015), 
g) uznesenie č. 80/2015 (5. MiZ, 23.6.2015). 
 
2. priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
a) uznesenie č. 88/2007/C2  (7. MiZ, 25.9.2007), 
b) uznesenie č. 88/2007/C5  (7. MiZ, 25.9.2007), 
c) uznesenie č. 467/2010/D (26. MiZ, 11.5.2010), 
d) uznesenie č. 255/2012 (14. MiZ, 25.9.2012), 
e) uznesenie č. 329/2013 (17. MiZ, 12.3.2013), 
f) uznesenie č. 577/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), 
g) uznesenie č. 19/2015 (2. MiZ, 10.2.2015), 
h) uznesenie č. 52/2015 (4. MiZ, 5.5.2015). 

 
 

B.  schvaľuje 
 
1. predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
 Nositeľ plnenia uznesenia Číslo uzn. Pôvodný termín Nový termín 

1. Dana Čahojová, starostka MČ 269/2008 TK: 30.6.2015 TP: 31.12.2015 
2. Dana Čahojová, starostka MČ 469/2013 TK: MiZ 22.9.2015 TP: 30.10.2015 
3. Dana Čahojová, starostka MČ 482/2014 TK: 30.6.2015 TP: 31.12.2015 
4. Dana Čahojová, starostka MČ 524/2014 TK: 31.8.2015 TP: 30.11.2015 
5. Dana Čahojová, starostka MČ 578/2014 TK: 30.6.2015 TP: 31.12.2015 
6. Dana Čahojová, starostka MČ 579/2014 TK: 30.6.2015 TP: 30.6.2016 
7. Dana Čahojová, starostka MČ 588/2014 TK: 30.6.2015 TP: 30.11.2015 
8. Dana Čahojová, starostka MČ 589/2014/D TK: 30.6.2015 TP: 30.1.2016 
9. Dana Čahojová, starostka MČ 39/2015 TK: MiZ 22.9.2015 TP: 31.12.2015 

10. Dana Čahojová, starostka MČ 47/2015/2., 3. TK: 31.8.2015 TP: 15.12.2015 
 
T - termín, TK - termín kontroly, TP - termín predĺžený 
 
2. zmenu textu uznesenia č. 43/2015 zo dňa 17.3.2015 nasledovne: 
a) V bode B1. za slovo „mesiaca“ sa vkladajú slová „vyplatené z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves a na základe dobrovoľne a včas poskytnutých dokladov o výplate z iného verejného 
rozpočtu a ak doklady o výplate z iného verejného rozpočtu nebudú k dispozícii, čo sa vyjadrí 
v informačnom súbore poznámkou neposkytnuté, do 25. dňa po skončení polroka na základe žiadosti  
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o sprístupnenie informácie, ktorých nezískanie v zákonnej lehote sa vyjadrí v informačnom súbore 
poznámkou nesprístupnené“. 
b) text: TK: ... „k 31.5. a 3.11. nahradiť textom: „k 30.6. a 31.12.“ 
 
 

C.  zrušuje 
 

1. uznesenie č. 580/2014 (26. MiZ, 23.9.2014), 
2. uznesenie č. 589/2014/C (27. MiZ, 28.10.2014), 
3. uznesenie č. 47/2015/1. (3. MiZ, 17.3.2015), 
4. uznesenie č. 34/2015 (3. MiZ, 17.3.2015). 
 
 
K bodu 2.  
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie I. a II. štvrťroka 2015. 
 

UZNESENIE č. 95/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie   

 
správu o výsledku kontroly za obdobie I. – II. štvrťroka 2015. 

 
 

K bodu 2A.  
Informácia o vývoji agendy stavebného úradu. 
 

UZNESENIE č. 96/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
informáciu o vývoji agendy stavebného úradu. 

 
 

K bodu 3.  
Čerpanie rozpočtu  mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za obdobie január – júl 2015. 
 

UZNESENIE č. 97/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za obdobie január – júl 2015. 
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K bodu 4.  
Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
k 30.06.2015. 
 

UZNESENIE č. 98/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
berie na vedomie 

 
monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
k 30.06.2015. 
 
 
K bodu 5.  
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015. 
 

UZNESENIE č. 99/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015 v príjmovej časti nasledovne : 
 
a) zvýšenie príjmovej časti v položke daň z príjmov fyzických osôb o 256 200,- €, 
b) zvýšenie príjmovej časti v položke daň z nehnuteľností – bytov a nebytových priestorov o 78 436,- €, 
c) zvýšenie príjmovej časti v položke daň za parkovanie o 16 800,- €, 
d) zvýšenie príjmovej časti v položke nájomné pozemky pod garážami o 1 000,- €, 
e) zníženie príjmovej časti v položke nájomné Pernecká, Špieszova o 10 000,- €, 
f) zníženie príjmovej časti v položke Jedáleň Lackova - stravné o 44 243,- €, 
g) zvýšenie príjmovej časti v položke úroky – prevádzkové účty o 1 000,- €, 
h) zníženie príjmovej časti v položke úroky – termínované účty o 1 000,- €, 
i) zvýšenie príjmovej časti v položke vratky o 14 458,- €, 
j) zvýšenie príjmovej časti v položke granty na hody o 5 000,- €. 
 
2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2015 vo výdavkovej časti nasledovne : 
 
a) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Činnosť samosprávnych orgánov, stenografické 

záznamy – prepisy o 600,- €, 
b) zníženie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Činnosť samosprávnych orgánov, školenie 

poslancov o 200,- €, 
c) zníženie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Činnosť samosprávnych orgánov, nešpecifikované 

príspevky, kultúra o 550,- €, 
d) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 2.3 – Činnosť samosprávnych orgánov, nešpecifikované 

príspevky, rekreácie a šport o 550,- €, 
e) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 3.2 – Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov, mzdy, 

platy a ostatné osobné vyrovnania o 3 000,- €, 
f) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 3.2 – Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov, odvody 

a poistné o 1 200,- €, 
g) zníženie bežných výdavkov v podprograme 6.1 – Správa a údržba pozemných komunikácií, obnova 

cestnej siete a drobné opravy o 27 500,- €, 
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h) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.1 – Správa a údržba pozemných komunikácií, obnova 
dopravného značenia o 9 000,- €, 

i) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.1 – Správa a údržba pozemných komunikácií, zimná 
údržba o 20 000,- €, 

j) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.1 – Správa a údržba pozemných komunikácií, zimná 
údržba – areál VPS o 15 000,- €, 

k) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.2 – Správa a údržba verejných priestranstiev o 4 000,- 
€, 

l) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.3 – Správa a údržba chodníkov a obrubníkov 
o 33 000,- €, 

m) zníženie bežných výdavkov v podprograme 7.6 – Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ o 7 000,- €, 
n) zníženie bežných výdavkov v podprograme 8.1 – KCK kultúrna činnosť o 10 000,- €, 
o) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 8.1 – KCK tovary a služby o 9 000,- €, 
p) zníženie bežných výdavkov v podprograme 8.1 – KCK kultúrne akcie spolu o 5 000,- €, 
q) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 8.1 – KCK Karloveské hody o 15 000,- €, 
r) zníženie bežných výdavkov v podprograme 10.6 – Organizovanie spoločného stravovania, donáška 

stravy o 2 000,- €, 
s) zníženie bežných výdavkov v podprograme 10.6 – Organizovanie spoločného stravovania, dodávka 

obedov sociálne odkázaným občanom o 4 000,- €, 
t) zníženie bežných výdavkov v podprograme 10.6 – Organizovanie spoločného stravovania, ostatné 

náklady o 3 000,- €, 
u) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 10.6 – Organizovanie spoločného stravovania, príspevok 

na stravu dôchodcov o 9 000,- €, 
v) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce - mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania MÚ o 92 000,- €, 
w) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce - odvody a poistné MÚ o 35 000,- €, 
x) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce - mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania VPS o 54 000,- €, 
y) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce - odvody a poistné VPS o 20 500,- €, 
z) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce  -materiál a štandardná údržba 

o 1 812,- €, 
aa) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce – doprava, PHM – VPS o 14 000,- €, 
bb) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce – nájomné za prenájom o 1 400,- €, 
cc) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce – ostatné všeobecné platby 

o 10 000,- €, 
dd) zníženie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce – poplatky a úroky banke o 1 500,- €, 
ee) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.1 – Správa obce – oprava oplotenia Janotova ul. 

o 1 200,- €, 
ff) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.2 – Právne služby, úhrada trov konania a exekúcie 

o 1 000,- €, 
gg) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 11.5 – Miestny informačný systém, príslušenstvo 

výpočtovej techniky o 20 000,- €, 
hh) zníženie bežných výdavkov v podprograme 12.2 – Správa a údržba verejnej zelene, orezy a výrub 

drevín o 8 000,- €, 
ii) zníženie bežných výdavkov v podprograme 12.2 – Správa a údržba verejnej zelene, zakladanie novej 

zelene o 1 500,- €, 
jj) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 12.2 – Správa a údržba verejnej zelene, opravy lavičiek 

a košov o 1 000,- €, 
kk) zníženie bežných výdavkov v podprograme 12.3 – Detské a športové ihriská na verejných 

priestranstvách o 10 000,- €, 
ll) zníženie bežných výdavkov v podprograme 12.4 – Poľnohospodárstvo – ochrana proti komárom 

o 2 000,- €, 
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mm) zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 1.5 – Územné plánovanie, architektonické 
zámery, štúdie – projektové dokumentácie o 10 000,- €, 

nn) zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 4.1 – Bezpečnosť a poriadok, bezpečnostné kamery 
o 6 300,- €, 

oo) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 6.1 – Správa a údržba pozemných komunikácií, 
vybudovanie areálu VPS o 35 000,- €, 

pp) zníženie kapitálových výdavkov v podprograme 11.1 – Odkúpenie majetku v priestoroch Pernecká 
o 1 812,- €, 

qq) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 11.1 – Dochádzkový systém o 251,- €, 
rr) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 11.1 – Nákup autobusu o 2 500,- €, 
ss) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 11.1 – Dokončenie zadnej steny telocvične na 

Molecovej ul. o 7 000,- €, 
tt) zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 12.3 – Hracie prvky na detských ihriskách o 2 000,- 

€. 
 

B. súhlasí 
 
s umožnením rozloženia sumy na obstarávanie techniky (pozn. pozri uznesenie 80/2015)  na dve časti: 
prvá časť 50 % splatná pri dodaní a druhá časť 50 % splatná do 90 dní od dodania.  
 
 
K bodu 6.  
Ponuka na odkúpenie akcii spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. 
 

UZNESENIE č. 100/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
neschvaľuje 

 
odpredaj 330 ks akcií emitenta Prima banka Slovensko, a.s. 

 
 
K bodu 7.  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o nájme bytov a 
prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a jeho 
mestských častí. 
 

UZNESENIE č. 101/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
súhlasí 

 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nájme 
bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky a jeho mestských 
častí. 
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K bodu 8.  
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani 
z nehnuteľností. 
 

UZNESENIE č. 102/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

na pozmeňujúci návrh poslanca Dullu: 
 

nesúhlasí 
 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 
12/2014 o dani z nehnuteľností. 
 
 
K bodu 9.  
Návrh na vyradenie a predaj autobusu Karosa. 
 

UZNESENIE č. 103/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
A. schvaľuje 

 
vyradenie nepoužiteľného, opotrebovaného a nadbytočného majetku mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves, a to autobusu s príslušenstvom v celkovej obstarávacej cene 15 051,75 Eur, zostatková cena majetku 
je 0 Eur. 

B. súhlasí 
 

s predajom vyradeného majetku - autobusu typu Karosa LC 735 za najvyššie ponúknutú sumu najmenej 
vo výške znaleckého posudku 1932 Eur. 

 
 

K bodu 10.  
Zámer Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves predať pozemok parc.č. 2954/108 v k.. Bratislava-
Karlova Ves Vladimírovi Bílikovi a Viere Bílikovej, obidvaja bytom Parcelná 23, Bratislava. 

 
UZNESENIE č. 104/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
na pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca: 

 
A. neschvaľuje 

 
zámer mestskej časti Bratislava-Karlova Ves predať pozemok registra C-KN  p.č.  2954/108, vinice 
o výmere  9 m2 v k.ú. Bratislava-Karlova Ves na ulici Staré Grunty – lokalita Sitina v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 9  písm. c/ zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
Vladimírovi Bílikovi a Viere Bílikovej, rod. Kostkovej, obidvaja bytom Parcelná 23, Bratislava za kúpnu 
cenu, ktorá bude následne určená znaleckým posudkom. 
 
 
 



 9 

B. odporúča 
 

rokovať o prenájme pozemku uvedeného v časti A uznesenia. 
 
 

K bodu 11.  
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom, k.ú.  Bratislava-
Karlova Ves na trhovisku Dlhé diely. 
 

UZNESENIE č. 105/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  

 
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  prenájom pozemku  pod  predajným 
stánkom z dôvodu zmeny vlastníka predajného stánku  nasledovnému nájomcovi: 
 
Por. 
čís. 
 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.č. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/€/rok 

Doba nájmu 
    od - do 

   1. Michaela Ružičková 
Vysoká 4284/28,  Bratislava 

časť 1669/243 
trhovisko Pribiš.  
Dlhé diely 

    17 
     

     39,50   
       

 01.10.2015 
 30.06.2018 

 
V stánku bude predávať sudové víno do PET fliaš ako aj iné výrobky z hrozna a to všetko výlučne iba 
v uzavretých baleniach, ďalej nealko, pekárenské a cukrárenské výrobky. 

 
 

K bodu 12.  
Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k.ú. Bratislava-Karlova Ves za účelom vybudovania 
účelovej prístupovej komunikácie k jeho nehnuteľnosti. 
 

UZNESENIE č. 106/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša: 

 
neschvaľuje 

 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa  nájom pozemku  registra C-KN časť parcely 
č. 2954/3 o výmere 224 m2, zastavané plochy a nádvoria,  lokalita Staré Grunty - Sitina, k.ú. Bratislava-
Karlova Ves Imrichovi Kuklišovi, bytom ul. J.Alexyho 3, Bratislava za účelom vybudovania účelovej 
prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti v jeho vlastníctve a to pozemky parc.č. 2840/2 záhrada 
o výmere 217 m2, parc.č. 2840/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2 a k stavbe súpis.č. 6122 
postavenej na pozemku parc.č. 2840/15  s nasledovnými podmienkami: 
a) doba nájmu: od právoplatnosti stavebného povolenia na účelovú komunikáciu do právoplatnosti     

kolaudačného  rozhodnutia;  právoplatnosť  stavebného  povolenia a kolaudačného rozhodnutia      
nájomca  oznámi  písomne  prenajímateľovi  najneskôr  do  3  pracovných dní od nadobudnutia      ich 
právoplatnosti, 

b) výška nájomného:  1,97 €/m2/rok v zmysle VZN č. 1/2004 v znení VZN č. 1/2011, 
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c) povinnosť investora zachovať účelovú komunikáciu verejne prístupnú, 
d) novovybudovanú účelovú komunikáciu mestská časť neprevezme do správy, ale bude ju na  vlastné 

náklady udržiavať a spravovať investor Imrich Kukliš. 
 
 

K bodu 13.  
Žiadosť Asociácie prijímateľov sociálnych služieb SR o nájom nebytových priestorov 
na Matejkovej 20 z dôvodu osobitného zreteľa. 
 

UZNESENIE č. 107/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
na pozmeňujúci návrh poslanca Rosinu: 

neschvaľuje 
 

nájom nebytových priestorov  v polyfunkčnom objekte na Matejkovej 20 v Bratislave, konkrétne 
kancelárie č. 27, vo výmere 18,68 m²: 

Asociácia prijímateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike 
IČO: 42260078, sídlo: Pri vinohradoch 367, 831 06 Bratislava. 

 
 

K bodu 14.  
Návrh na vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom uvoľnených záhrad. 

 
UZNESENIE č. 108/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
A. berie na vedomie 

 
informáciu o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže na záhrady. 
 

 B. schvaľuje 
 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom uvoľnených záhrad v k.ú. Bratislava- Karlova Ves na 
nasledovné pozemky:  
     1/   časť parc.č. 2569 a to geometrickým plánom novovytvorená parcela číslo 2569/17   
           o výmere 269 m2 v lokalite Mokrohájska ulica 
           minimálne výška nájomného predstavuje sumu 0,99 Eur/m2/rok 

     2/   časť parc.č. 2569 a to geometrickým plánom novovytvorená parcela číslo 2569/18   
           o výmere 252 m2 v lokalite Mokrohájska ulica,  bez ornice 
           minimálne výška nájomného predstavuje sumu 0,99 Eur/m2/rok 
      3/  časť parc.č. 2360/23 o výmere 340 m2 v lokalite Dolné Krčace 
           minimálne výška nájomného predstavuje sumu 0,78 Eur/m2/rok 

 Pozemky – záhrady na Mokrohájskej ceste uvedené v bodoch 1,2  boli vytvorené ako nové parcely 
z pôvodného pozemku registra C-KN parc.č. 2569  - orná pôda o výmere 2841 m2 geometrickým 
plánom č. 425-43/98, úradne overeným dňa 21.12.1998 pod č. 2579/98. 

 Pozemok uvedený v bode 3 na Dolných Krčacoch tvorí dolnú polovicu z parcely č. 2360/23, t.j. 340 
m2  z celkovej výmery 680 m2. 
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C. poveruje 
 
starostku mestskej časti vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž za tých istých podmienok, v prípade ak do 
verejnej obchodnej súťaže na niektorý vyššie uvedený pozemok – záhradu nepodá ponuku žiadny 
záujemca. 

 
 

K bodu 15.  
Návrh na vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 
v objekte na Matejkovej ul. č. 20. 
 

UZNESENIE č. 109/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte na Matejkovej ul. č. 
20 v Bratislave. 
 
 
K bodu 16.  
Návrh na vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v  
objekte na Perneckej 2 a Špieszovej 37 – 2. návrh. 
 

UZNESENIE č. 110/2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
schvaľuje 

 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v  objekte na Perneckej 2 a 
Špieszovej 37 v Bratislave. 

 
 

K bodu 17.  
Žiadosť p. Ing. Pavla Svetlíka – Valba & Co o nájom nebytových priestorov. 

 
UZNESENIE č. 111/2015 

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  nebytových priestorov p. Ing. 
Pavlovi Svetlíkovi - & Co, Jamnického 8, 841 05 Bratislava, IČO: 35270730  - nájom kancelárie 
o výmere 16,08 m2 a skladu o výmere 6,78 m2 nachádzajúcich sa v objekte na Matejkovej ul. č. 20 
v Bratislave s nájomným za kanceláriu vo výške 123,80 €/m2/rok, s nájomným za sklad vo výške 59,50 
€/m2/rok  s dobou prenájmu od 01.10.2015 do 30.11.2016. 
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K bodu 18.  
Žiadosť Karloveského športového klubu o súhlas s prenechaním nebytových priestorov 
na Janotovej 12 do podnájmu Karloveskému tanečnému centru. 

 
UZNESENIE č. 112/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

súhlasí 
 

s prenechaním nebytových priestorov - miestnosť č.1.31 vo výmere 13,90 m2, v nájme Karloveského 
športového klubu na Janotovej 12 do podnájmu Karloveskému tanečnému centru, Miroslav Balún - 
riaditeľ, Janotova 12, 841 05 Bratislava, IČO 317 883 94, za nasledovných podmienok: 
1. výška nájomného: 1 euro za celý predmet a celú dobu podnájmu, 
2.  paušálny poplatok za energie a súvisiace služby: 22,40 euro mesačne, 
3. doba trvania podnájmu: doba neurčitá. 

 
 

K bodu 19.  
Žiadosť Karloveského športového klubu o súhlas s prenechaním nebytových priestorov 
na Janotovej 12 do podnájmu Tanečnej škole Miguela Mendéza. 

 
UZNESENIE č. 113/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

súhlasí 
 

s prenechaním nebytových priestorov na Janotovej – miestností č. 0.07 až 0.15 uvedených v dôvodovej 
správe o celkovej výmere 142,80 m2, v nájme Karloveského športového klubu na Janotovej 12 do 
podnájmu Tanečnej škole Miguela Mendéza, Ing. Miguel Angel Mendez Lara, Nad lúčkami 37, 841 05 
Bratislava, IČO 33 826 811 za nasledovných podmienok: 
1. výška nájomného: 1 euro za celý predmet a celú dobu podnájmu, 
2. paušálny poplatok za energie a súvisiace služby: 200,00 euro/mesiac,  
3. doba trvania podnájmu: doba neurčitá. 

 
 

K bodu 20.  
Žiadosť Karloveského športového klubu o súhlas s prenechaním nebytových priestorov 
na Janotovej 12 do podnájmu spoločnosti RTA, s. r. o. 
 
Miestne zastupiteľstvo materiál hlasovaním nezaradilo do programu rokovania. 
 

 
K bodu 21. 
Informácia o prevádzke plaveckého bazéna na Základnej škole Majerníkova 62. 

 
UZNESENIE č. 114/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

A. berie na vedomie 
 

informáciu o prevádzke plaveckého bazéna na Základnej škole Majerníkova 62. 
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na doplňujúci návrh poslanca Rosinu: 
 

B. žiada 
 

starostku o preverenie rozsahu rekonštrukcie v roku 2007. 
 

 
K bodu 22.1 
Návrh poslanca Rosinu: Návrh na doplnenie komisie verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti o neposlanca. 

 
UZNESENIE č. 115/2015 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 
 

volí 
 

za člena komisie verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
z ďalších osôb - neposlanca Ing. Tomáša Vašeka s účinnosťou 1. októbra 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dana Čahojová, v. r. 
starostka 

 


