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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

zveruje

do správy mestskej časti  Bratislava – Karlova Ves

1. pozemok registra C-KN parc.č. 918, ostatné plochy o výmere 9077 m2 na Molecovej 
ulici,  k.ú. Karlova Ves,  zastavaný futbalovým ihriskom

2. telocvične a  šatne v objekte Základnej umeleckej školy J.Kresánka na parc.č. 917/6, 
917/8 na Karloveskej  ulici č. 3  v Bratislave a to spoluvlastnícky podiel hl. mesta SR 
Bratislavy vo veľkosti 7389/10000;



Dôvodová správa

Chronológia:
1. 19.10.2005 zmluva o nájme č. 07 83 0607 05 00
2. 8.2.2011 zmluva o budúcej zmluve č. 078300591100/0099
3. 3.3.2015 kolaudácia objektu
4. 18.3.2015 list KŠK so žiadosťou ohľadom ďalšieho postupu týkajúcej sa plnenia

zmluvy o budúcej zmluve
5. 1.6.2015 žiadosť Mestskej časti o zverejnie pozemkov

Prehľad investícii do areálu:

Mestská časť Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava

2006 564 295,- eur

2011 94 000,- eur 266 000,- eur

SPOLU 658 295,- eur 266 000,- eur

Detailný popis situácie:

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves v roku 2006 vybudovala na Molecovej ulici
ihrisko s povrchom z umelej trávy tretej generácie o rozmeroch 108 m x 54 m. Celkové
náklady, ktoré boli v plnej výške hradené z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
dosiahli sumu 564 295 EUR (16 999 958 SKK). Pozemok, na ktorom bolo ihrisko
vybudované, vrátane telocvične a šatní je do roku 2030 prenajatý Karloveskému športovému
klubu (príspevkovej organizácii mestskej časti Bratislava-Karlova Ves) zmluvou o nájme č. 07
83 0607 05 00 zo dňa 19.10.2005. Za rovnakým účelom prijalo mestské zastupiteľstvo hl.
mesta SR Bratislavy uznesením čís. 963/2006  zo dňa 2.3.2006.

V tom istom areáli bola v rokoch 2010 a 2011 zrealizovaná nadstavba telocvične
a šatní, ktorá bola skolaudovaná v roku 2015. Na tejto stavbe sa podieľala mestská časť
sumou 94 000,- EUR, ktoré previedla na účet Karloveského športového klubu. Karloveský
športový klub tieto prostriedky na základe Zmluvy o združení zo dňa 21.7.2010 a jej dodatkov
č. 1, 2 poskytol ako združovateľ 2 na úhradu nákladov na rekonštrukciu a dostavbu telocvične
a šatní v objekte ZUŠ J.Kresánka, čo činilo 26,11 % z celkových nákladov. Hlavné mesto SR
Bratislava poskytlo v rámci zmluvy o združení  266 000,- EUR, čo činilo 73,89 %
z celkových nákladov. Podľa čl. 4 bodu 1,2 zmluvy po skončení realizácie diela je
spoluvlastnícky podiel združovateľa 1 vo výške 73,89 % a združovateľa 2 vo výške 26,11 %.

Dňa 8.2.2011 podpísal primátor hlavného mesta SR Bratislava Milan Ftáčnik zmluvu
o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č.
078300591100/0099. Predmetom tejto zmluvy bolo, že hlavné mesto do 90 dní od
právoplatného kolaudačného rozhodnutia prenajme dlhodobo na 20 rokov svoj 73,89% podiel



v nadstavbe vzniknutej telocvične a šatní. Dňa 03.03.2015 bola stavba skolaudovaná a
18.03.2015 bol na magistrát zaslaný list so žiadosťou o informácie ohľadom ďalšieho postupu
v zmysle uvedenej zmluvy o budúcej zmluve. Magistrát listom č. MAGS SNM 51044/2015
zo dňa 16.04.2015 potvrdil prijatie kolaudačného rozhodnutia a skonštatoval, že bude žiadosť
riešiť v zmysle rozhodnutia č. 27/2011. Napriek opakovaným žiadostiam zo strany
Karloveského športového klubu sa tak do dnešného dňa nestalo.

Celý športový areál na križovatke Karloveská – Molecová funguje v troch právnych
režimoch:
1. Pozemok pod ihriskom je, v zmysle hore uvedenej zmluvy do roku 2030, prenajatý
Karloveskému športovému klubu, ale futbalové ihrisko na ňom vybudované, vlastní mestská
časť Bratislava-Karlova Ves.
2. Telocvičňa a šatne sú rovnakou zmluvou prenajaté Karloveskému športovému klubu.
3. Nadstavba pozostávajúca z telocvične a šatní patrí v podiele 26,11% Karloveskému
športovému klubu a v podiele 73,89% hlavnému mestu.

Tým pádom vzniká celý rad právne problémových situácii:
1. Ihrisko môže prenajať mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako svoj majetok, ale pozemok
pod ihriskom je prenajatý Karloveskému športovému klubu, ktorý ho môže prenajímať iba
krátkodobo.
2. Telocvične a šatne môže prenajímať v zmysle zmluvy Karloveský športový klub iba
krátkodobo. Nikde nie je definované krátkodobé prenajímanie a zmluva bola uzatvorená v
čase kedy platili iné ustanovenia zákona 138/1991 Zb.
3. Telocvične a šatne je možné prenajímať dlhodobo (na kalenádrny rok) iba po súhlase
primátora alebo po súhlase mestského zastupiteľstva.

Z tohto dôvodu mestská časť Bratislava-Karlova Ves požiadala dňa 01.06.2015 o zverenie
týchto pozemkov. Takto by došlo k sceleniu a bolo by možné omnoho efektívnejšie
prenajímať uvedené športoviská. Mestská časť opakovane žiadala (20.08.2015 a 28.10.2015)
o zverenie týchto pozemkov a stavieb. Aj napriek opakovaným žiadostiam mestskej časti sme
do dnešného dňa nedostali žiadnu odpoveď. 
Uvedené športové priestory nie je možné do roku 2030, v zmysle platných zmlúv, prenajať
žiadnemu inému subjektu. Karloveský športový klub vlastní podiel vo výške 26,11 %, ale
mesto s ním neuzatvorilo zmluvu o budúcej dlhodobej nájomnej zmluve.
Vzhľadom k tomu, že za takmer 11 mesiacov sa naša žiadosť, bez uvedenia dôvodu, nedostala
ani do komisií mestského zastupiteľstva, predkladám tento materiál touto cestou.
V zmysle zákona 138/1991 je nakladanie s nehnuteľným majetkom vo výhradnej kompetencii
mestského zastupiteľstva, preto žiadam, aby mestské zastupiteľstvo rozhodlo o tom, že
pozmky pod futbalovým ihriskom a nebytové priestory, t.j. telocvične a šatne  zverilo do
správy Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves.



Stanovisko Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť zverenie do správy mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves 1. pozemok registra C-KN parc.č. 918, ostatné plochy o výmere 9077 m2 na Molecovej 
ulici, k.ú. Karlova Ves, zastavaný futbalovým ihriskom 

2. telocvične a šatne v objekte Základnej umeleckej školy J.Kresánka na parc.č. 917/6, 917/8 
na Karloveskej ulici č. 3 v Bratislave a to spoluvlastnícky podiel hl. mesta SR Bratislavy vo 
veľkosti 7389/10000 

Hlasovanie:
Prítomní: 13, za: 11, proti: 0 , zdržal sa: 2 

Stanovisko komisie pre školstvo vzdelávanie a šport, K bodu 11
Rôzne
Ing. Hrčka informoval o aktuálnej situácii pri riešení zverenia športového areálu na Molecovej
ulici do užívania mestkej časti Karlova Ves.
Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:
odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy súhlasiť so zámerom 
zverenia športového areálu na Molecovej ulici do uívania mestskej časti Karlova Ves. 
Hlasovanie: za – 9, proti – 0, zdržal sa - 1 




























































