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Žiadosť spoločnosti Z & T Pharma s.r.o.  
o dlhodobý prenájom pozemku parc. E KN č. 4421/16 k.ú. Karlova Ves  

pre prevádzkovanie terasového sedenia pre gastronomické a kultúrne účely 
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Mgr. Katarína Procházková, PhD. Ing. Janka Mahďáková 
prednostka oddelenie majetkové a podnikateľských 
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Prerokované: 
 

- v miestnej rade 28.01.2020 miestna rada prerokovala návrh 
 a odporúča materiál 
 predložiť do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
- v komisii F 22.01.2020 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
Žiadosť 
Situáciu umiestnenia stavby 
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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 
 
 
1.  
 

schvaľuje 
 

prenájom pozemku parc. reg. E KN č. 4421/16 vo výmere  34,0 m2 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 tak ako je uvedené ďalej nájomcovi Z&T Pharma s.r.o., Panenská 18, 
811 03 Bratislava, IČO 47 664 479 na dobu do 31.12.2026 za cenu 100,00 Eur/m2/rok s účelom 
vybudovania a prevádzkovania letnej terasy pri reštauračnom zariadení KONTAJNER. 
 
 

2. 
 

splnomocňuje starostu mestskej časti v predmetnej veci konať. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 

Na mestskú časť Bratislava-Karlova Ves sa obrátil konateľ spoločnosti Z&T Pharma s.r.o. 
(ďalej len „žiadateľ“) so žiadosťou o prenájom pozemku parc. reg. E KN č. 4421/16 vo výmere  
34,0 m2 na dobu do 31.12.2026 za cenu 4,0 Eur/m2/rok s účelom vybudovania a prevádzkovania 
letnej terasy pri reštauračnom zariadení „Kontajner Riviéra 2“. 
 
Táto spoločnosť prevádzkuje reštauračné zariadenie „Kontajner Riviéra 2“ a na požadovanom 
pozemku je umiestnená letná terasa tvoriaca súčasť tejto prevádzkarne. Žiadateľ v minulosti 
požiadal o vzťah k predmetnému pozemku Hlavné mesto SR Bratislava žiadosťou zo dňa 
22.07.2019, kde žiadal o zaujatie verejného priestranstva pozemkov parc. E 2 – 3320, 2 – 4421/16 
a parc. reg. C KN 914/4 za účelom využívania letného sedenia a prístupu k prevádzke. Magistrát 
hlavného mesta SR Bratislava vo svojom stanovisku zo 16.10.2020 súhlasí so zaujatím verejného 
priestranstva za účelom užívania časti exteriérového sedenia a vstupu k prevádzke „Kontajner 
Riviéra 2“ na Karloveskej ulici v termíne od 22.07.2019 do 22.05.2020 na časti pozemku rag. C 
parc. č. 914/4 k.ú. Karlova Ves vo výmere 34 m2. 
Magistrát zároveň postúpil Mestskej časti Karlova Ves Žiadosť spoločnosti Z&T Pharma s.r.o., 
nakoľko bolo zistené, že časť pozemku reg. C v k-ú- Karlova Ves je totožná s časťami pozemkov 
reg E parc. č. 3320 a 4421/16 v k.ú. Karlova Ves. Hlavné mesto je vlastníkom parcely č. 3320, ktorá 
je v jeho priamej správe a taktiež parcely č. 4421/16, avšak táto bola Protokolom č. 20/91 zo dňa 
30.09.1991 zverená do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 
Na stavebnom úrade Bratislava-Karlova Ves v súčasnosti prebieha konanie o dodatočnom povolení, 
resp. Odstránení stavby uskutočnenej bez stavebného povolenia a užívanej bez kolaudačného 
rozhodnutia s názvom „Kaviareň – Kontajner Riviéra“ na rohu ulíc Karloveská a Na Riviére  
v Bratislave na pozemkoch registra C KN parc. č. 961 a 94/4 s vjazdom cez pozemok 962/1 v kú. 
Karlova Ves. Súčasťou tohto konania je aj požiadavka preukázať vzťah k pozemkom, na ktorých je 
umiestnené exteriérové sedenia a vstup do budovy.  
 
Na základe tejto informácie a komunikácie so stavebným úradom Bratislava-Karlova Ves ako aj so 
žiadateľom bolo konštatované, že umiestnenie (už existujúcej) letnej terasy, slúžiacej ako 
exteriérové sedenia prevádzke Kontajner nie je možné považovať za zaujatie verejného 
priestranstva, ale jedná sa o stavbu. Vzhľadom na uvedené je potrebné preukázať trvalejší vzťah 
k predmetnému pozemku a síce nájomný vzťah. Na základe týchto skutočností žiadateľ upravil 
svoju žiadosť, pričom plne uznáva svoju povinnosť uhradiť aj finančné povinnosti, ktoré vznikli 
užívaním predmetného pozemku pred uzatvorením nájomnej zmluvy. 
 
V prílohách tohto materiálu prikladáme dokumenty, ktoré preukazujú komunikáciu medzi 
žiadateľom, mestskou časťou a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava, predchádzajúcu 
podaniu žiadosti tvoriacu predmet rokovania. 

 
Pri návrhu ceny sme vychádzali z nasledujúcej úvahy:  
Žiadateľ vo svoje pôvodnej žiadosti prejavil záujem o zaujatie verejného priestranstva, čo reguluje 
predpis mestskej časti Bratislava-Karlova Ves – Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
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Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia 
č. 4/2017. Toto nariadenie vo svojich ustanoveniach § 2, odsek 10, písm. c) stanovuje :  
„za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb exteriérového sedenia (letné terasy 
a podobne): 0,50 eur za 1 m2 a deň“.  
Zariadenia, ktoré je na predmetnom pozemku umiestnené je klasifikované ako stavba, je umiestené 
trvalo, pri výpočte 0,5 Eur x 365 dní  x 34 m2 = 6 205 Eur za rok. 
 
Nakoľko ale, ako je uvedené vyššie je potrebné uzatvoriť nájomný vzťah, navrhujeme cenu 
prenájmu vychádzajúc z Rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa 
ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno č.33/2015 vo výške 100,00 
Eur/m2/rok, čo je pri výpočte 100 Eur x 34 m2 = 3 400 Eur/rok.  Tento cenník je spracovaný pre 
všetky mestské časti, je záväzný pre Hlavné mesto SR Bratislavu a majetkové oddelenie použilo 
tieto ceny ako odporúčanie.  
 

 

 

 

STANOVISKÁ KOMISIÍ 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 23.01.2020: 
Finančná komisia neschvaľuje prenájom pozemku spoločnosti Z&T Pharma s.r.o.. 
Prít. : 5                 Za : 2                      Proti : 2                   Zdržal sa : 1 
Uznesenie nebolo prijaté 
 
Finančná komisia odporúča schváliť prenájom pozemku s cenou 500,- €/m²/rok. 
Prít. : 5                 Za : 3                      Proti : 0                   Zdržal sa : 2 
 
 
 

Stanovisko MiR zo dňa 28.1.2020: 
 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spoločnosti Z&T Pharma 
s.r.o. o prenájom pozemku registra E – KN parc. č. 4421/16, k. ú. Karlova Ves za účelom 
prevádzkovania terasového sedenia a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie -  prítomní: 6   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 2 

 
 

 

V Bratislave, 03.02.2020 

 


