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NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES

schvaľuje

zámer mestskej  časti  predať  pozemok  registra  C-KN  parc.č.  1426/660  v  k.ú.  Karlova  Ves,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 509 m2   v súlade   s ustanovením § 9a, bodu 8 písm. e/ cit.
zákona  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  na  Kresánkovej  ulici  spoločnosti  D  INVEST
HOLDING,  a.s.,   Štúrova  14,  Bratislava  za  kúpnu  cenu  …...........,-  Eur/m2 s nasledovnými
podmienkami:

1. Kupujúci  pred podpísaním  kúpnej  zmluvy  protokolom o odovzdaní  a prevzatí  bezplatne
prevedie do vlastníctva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves šesť parkovacích miest ako
stavbu  vybudovanú  na  časti  parcely  č.  1426/660   (predtým  časť  parc.č.  1426/453)
o zastavanej ploche 66 m2  v zmysle Dodatku č. 1/ k nájomnej zmluve číslo 114 0 21 60 09,

2. Z  parcely  č.  1426/660  bude  odčlenená  nová  parcela  zastavaná   šiestimi  parkovacími
miestami,  ktorý pozemok  zostane naďalej vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a
v správe Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

3. Kupujúci v kúpnej zmluve zriadi vecné bremeno spočívajúce v práve vjazdu a výjazdu na
šesť parkovacích miest cez pozemok vo vlastníctve žiadateľa parc.č. 1426/660 v prospech
hl. mesta SR Bratislavy, 

4. Kupujúci  uhradí  kúpnu  cenu  najneskoršie  do  30  dní  od  podpísania  zmluvy  obidvoma
zmluvnými stranami;

DÔVODOVÁ   SPRÁV  A

Spoločnosť  D Invest Holding a.s. so sídlom Štúrova 14, Bratislava listom zo dňa 2.11.2015
požiadala  Mestskú časť Bratislava  – Karlova  Ves o odkúpenie  pozemku  registra  C-KN parc.č.
1426/660 o výmere 509 m2  na Kresánkovej ulici v lokalite Dlhé diely.  Pozemok užíva na základe
nájomnej  zmluvy  uzavretej s  Mestskou časťou Karlova  Ves  dňa  20.10.2009  na  dobu  neurčitú
s účinnosťou od 15.10.2009 za účelom dopravného  napojenia  novostavby „Polyfunkčný  objekt
TERNO  Dlhé  diely“  na  miestnu  komunikáciu,  t.j.  vybudovania  vjazdu  do  objektu  a  uloženia
prípojok  inžinierskych  sietí  pre  novostavbu.  Výška  nájomného  je  2,-  €  za  m2,  čo  činí  za  rok
1018,- €.  Pri podpísaní  zmluvy nájomca  uhradil vopred nájomné  za 10 rokov v celkovej výške
10 180,- €.

Spoločnosť D Invest Holding a.s. ako investor a stavebník vybudovala na Kresánkovej ul.
na  pôvodných  pozemkoch  parc.č.  1426/444 a  1426/524  objekt  obchodnej  prevádzky  TERNO.
Geometrickým plánom 3/2011 parcela č. 1426/444 bola pričlenená k parcele č. 1426/524, ktorá má
t.č. podľa listu vlastníctva celkovú výmeru 2724 m2. Uvedeným geometrickým plánom z parcely
č.  1426/444 boli  odčlenené  ďalšie  novovytvorené parcely,  ktoré majú  podľa súčasnej evidencie
nehnuteľností nasledovné  výmery:  parc.č.  1426/733 má  výmeru  217 m2,   parc.č.  1426/734 má



výmeru 2 m2 a z pôvodnej parcely č. 1426/444 ostalo  145 m2 , na ktorej je vybudované parkovisko.
zo strany Cikkerovej ul.

Spoločnosť  D  Invest  Holding  v  žiadosti  uvádza,  že  na  terase  Polyfunkčného  objektu
TERNO vybudovala na vlastné náklady  verejný park s detským ihriskom, o ktorý sa stará a tiež
prispela  na  výsadbu  zelene  v  okolí  objektu.  Okrem  toho  na  prenajatej  parcele  č.  1426/660
vybudovala 6 parkovacích miest, ktoré sú verejne prístupné.

Žiadateľ navrhol 3 alternatívy, ktoré sú uvedené v jeho žiadosti. 
V dodatku č. 1 k nájomnej zmluve podpísanom dňa 30.3.2011  sa doplnil predmet nájmu

o nový odsek, ktorý znie  nasledovne  - cit.:  „Nájomca  so súhlasom prenajímateľa vybudoval  na
časti prenajatého pozemku parc.č. 1426/453 (t.č. časť parcely č. 1426/660) šesť parkovacích miest
s  celkovou  plochou  66 m2,  ktoré budú  natrvalo  prístupné  verejnosti.  Nájomca  sa  zaväzuje,  že
v prípade zrušenia nájomnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu uvedené parkovacie miesta ako stavby
bezplatne prevedie do vlastníctva prenajímateľa, t.j. Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves“. 

Pre informáciu uvádzame, že žiadateľ o kúpu predmetného pozemku požiadal už listom zo
dňa 27.9.2011. Miestne zastupiteľstvo uznesením číslo 235/2012 zo dňa 26.6.2012 schválilo predaj
pozemku za kúpnu cenu 290,- €/m2, ktorú žiadateľ neakceptoval. Listom zo dňa 11.9.2012 žiadal
o prehodnotenie kúpnej ceny určenej miestnym zastupiteľstvom, uviedol dôvod svojej žiadosti a
náklady, ktoré investoval do parku s detským ihriskom na terase objektu, do zelene v okolí objektu
a do parkovacích miest, čím prispel,  ako uvádza, k výraznému zlepšeniu občianskej vybavenosti
mestskej  časti,  k  skvalitneniu  miestnej  infraštruktúry  a  nepochybne  k  rozvoju  mestskej  časti
Karlova Ves.  List zo dňa 11.9.2012 je súčasťou tohto materiálu. 

Parcela č. 1426/660 o výmere 509 m2  je v katastri nehnuteľností k.ú. Bratislava – Karlova
Ves zapísaná na liste vlastníctva č. 2396 ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve hl. mesta
SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

Vzhľadom  k  tomu,  že  na  dotknutom  pozemku  je  vybudované  dopravné  napojenie
z komunikácie Kresánkova ulica do objektu TERNO a sú v ňom vedené ostatné inžinierske siete
pre uvedený objekt,  pozemok nemožno  predať ani  prenajať  inej  fyzickej  ani právnickej  osobe,
preto je možné uskutočniť  predaj  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  v súlade  s ustanovením
§ 9a ods.  8  písm.  e/  zákona číslo  138/1991 Zb.  o majetku obcí  v znení  neskorších  predpisov,
o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. 

Zámer  Mestskej  časti  Bratislava  -  Karlova  Ves  predať  vyššie  uvedený  pozemok  bol
zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 19.01.2016.

Materiál  bol  prerokovaný  v  miestnej  rade  dňa  02.02.2016,  ktorá  odporučila  materiál
predložiť do miestneho zastupiteľstva.  

V Bratislave,  04.02.2016



Stanoviská  komisií k materiálu  Žiadosť  spol.  D  INVEST  HOLDING  a.s.  o  odkúpenie
pozemku p.č. 1426/660.
Stanovisko komisie finančnej a     podnikateľskej (F) zo dňa 27.01.2016:
Finančná komisia neodporúča vyhovieť žiadosti
Prít. :   8                   Za :   8                       Proti :   0                      Zdržal sa :   0

Stanovisko  komisie  regionálnej  politiky,  hospodárskeho  a     sociálneho  rozvoja  (RPHSR)  zo
dňa 25.01.2016:

Komisia  RPHSR  prerokovala  žiadosť,   neodporúča  vyhovieť  žiadosti  a  neodporúča  predložiť
materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva.
Za:    6 Proti:  0 Zdržal sa:  0

Stanovisko komisie dopravy (D) zo dňa 25.01.2016:
Komisia
neodporúča miestnemu zastupiteľstvu odpredaj pozemku parc. č. 1426/660 a žiada doplniť materiál
o výške nájomného, resp. predložiť kópiu uzatvorenej nájomnej zmluvy.

H l a s o v a n i e
Za: 4
Proti: 0

ZDRŽAL SA:  0


