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NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES 

 

schvaľuje 
 

v súlade s ustanovením § 9a, od. 9,  písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa dlhodobý nájom pozemku registra 
C-KN časť parcely č.1426/729 zapísanej v katastri nehnuteľností k.ú. Bratislava – Karlova Ves na 
liste vlastníctva č. 2396 ako ostatné plochy  a to  podľa geometrického plánu č. 121/2014 úradne 
overeného dňa 18.12.2014 pod č. 2870/2014 novovytvorenú parcelu č. 1426/753, ostatné plochy 
o výmere 58 m2 spoločnosti STYK Development RK, spol. s r.o. so sídlom na Kresánkovej ul. 10 
v Bratislave s nasledovnými podmienkami: 

a)   doba nájmu: 20 rokov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, 

b) účel nájmu: vytvorenie predzáhradky k prízemnému bytu č. 1001 nachádzajúcemu sa 
v bytovom dome so súpis.č. 3597 na Kresánkovej ul. č. 14 v Bratislave, 

c) výška nájomného: 0,99 €/m2/rok v zmysle § 3 ods. 2 písm. a/ VZN Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves číslo 1/2004  v znení ustanovenia čl. I. bodu 2 VZN mestskej 
časti číslo 1/2011 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na 
podnikateľské účely, 

d) po odkúpení prízemného bytu č. 1001 nájomná zmluva na pozemok parc.č. 1426/753  – 
predzáhradka bude postúpená, t.j. uzavretá s novým vlastníkom bytu za tých istých 
podmienok,  

e) nájomca pozemku má právo na vlastné náklady predzáhradku oplotiť nepriehľadným 
alebo čiastočne priehľadným oplotením; 

 

 
 

 
 

DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 

STYK Development RK, spol. s r.o.  so sídlom na Kresánkovej ul. č. 10 v Bratislave 
listom  zo dňa 19.03.2015 požiadala Mestskú časť Bratislava – Karlova Ves o dlhodobý prenájom 
pozemku registra C-KN časti parcely č. 1426/729 zapísanej v katastri nehnuteľností k.ú. 
Bratislava – Karlova Ves na liste vlastníctva čís. 4701 ako ostatné plochy o celkovej výmere    
533 m2.  Podľa geometrického plánu čís. 121/2014 úradne overeného dňa 18.12.2014 pod čís. 
2870/14 je to novovytvorená parcela č. 1426/753, ostatné plochy o výmere 58 m2, ktorá je 
súčasťou parku na území Nového bratislavského centra v lokalite Dlhé diely.  

Uvedená spoločnosť ako investor vybudovala na svojich pôvodných pozemkoch registra 
C-KN parc.č. 1459/25 o výmere 2652 m2 a 1459/26 o výmere 2603 m2 na Kresánkovej ulici 
v Bratislave bytový dom  „REZIDENCIA KASKÁDY“ pozostávajúci z troch objektov – SO 01, 
SO 02 a SO 03 . Stavba bola skolaudovaná v apríli 2010.  



 

 Po skončení výstavby bol vyhotovený oddeľovací geometrický plán, ktorým sa z vyššie 
uvedených parciel odčlenil pozemok zastavaný stavbami, t.j. bytovým domom, parkoviskom 
a chodníkmi. Pozemky pod parkoviskom parcelu č. 1459/70 o výmere 395 m2,  pod spojovacím 
chodníkom vedeným do priľahlého parku parc.č. 1459/78 o výmere 67 m2 a parc.č. 1459/80 
o výmere 37 m2 investor spolu so stavbami na nich vybudovanými predal do vlastníctva Mestskej 
časti Bratislava – Karlova Ves za celkovú kúpnu cenu 1 EURO z dôvodu, aby tieto natrvalo 
zostali verejne prístupné.  

Zostávajúce časti parciel čís. 1459/25 o výmere 533 m2 a čís. 1459/26 o výmere 446 m2, ktoré 
neboli zastavané bytovým domom ani komunikáciami resp. parkoviskom, zostali vo vlastníctve 
investora a tvoria súčasť priľahlého parku vybudovaného na obecných pozemkoch parc.č. 
1426/453, 1426/725 a 1426/726 zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 

V rámci výstavby bytového domu investor na vlastné náklady vybudoval za bytovým 
domom priľahlý park pre verejnosť o veľkosti 12 000 m2 v rozsahu terénnych úprav, chodníkov, 
elektroinštalácie s verejným osvetlením a rozvodov vody pre zavlažovanie v celkovej hodnote 
157 000,- EUR.   

V bytovom dome Rezidencia Kaskády v SO-01 sa na prízemí nachádza byt č. 1001. Pri 
tomto byte sa nachádza terasa vybudovaná na parcele čís. 1459/74 o výmere 17 m2 a predzáhradka 
na parc.č. 1459/75 o výmere 50 m2, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Uvedený byt má veľkú 
nevýhodu v tom, že má 3 okná otočené do  parku (1 zo zadnej strany a  2 z bočnej strany od 
parku. Okná sú umiestnené nízko nad terénom a je ako prízemný byt v potenciálnom ohrození pre 
možné násilné vniknutie do bytu, preto má investor problém tento byt predať. Vzdialenosť okna 
od parku zo zadnej strany investor rieši tým spôsobom, že geometrickým plánom odčlenil z jeho 
pozemku parc.č. 1459/26 pás o výmere 42 m2 na  vytvorenie predzáhradky, ktorý pozemok je 
v priloženej situácii označený ako parc.č. 91. Po oplotení sa takto vytvorí určitá vzdialenosť 
medzi bytom a parkom. Dve okná z bočnej strany sú taktiež priamo v dotyku s parkom. 
V súčasnom stave sa žiadateľovi tento prízemný byt bez vytvorenia predzáhradky aj z bočnej 
strany parku javí ako nepredajný. Pre zabezpečenie bezpečného bývania v byte 1001 požiadala 
spoločnosť STYK Development RK, s.r.o. zastúpená konateľom Ing. Petrom Stykom mestskú 
časť ako správcu parku o dlhodobý nájom časti parc.č. 1426/729 a to geometrickým plánom čís. 
121/2014 novovytvorenú parcelu č. 1426/753 o výmere 58 m2, ktorá by tvorila priľahlú záhradu 
pri byte z bočnej strany parku.  

Spoločnosť STYK Development RK, spol. s r.o. zároveň žiada, aby v prípade schválenia 
nájmu pozemku v nájomnej zmluve bolo uvedené:  

a) nájomná zmluva bude uzavretá na dobu 20 rokov od jej účinnosti,  

b) účel nájmu – vytvorenie predzáhradky k prízemnému bytu č. 1001 nachádzajúcemu sa 
v bytovom dome so súpis.č. 3597 na Kresánkovej ulici 14, Bratislava, 

c) výška nájomného 0,99 €/m2/rok v zmysle § 3 písm. a/ VZN Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves čís. 1/2004 v znení ustanovenia čl. I. bodu 2 VZN mestskej časti čís. 1/2011 
o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely, 

d) po odkúpení bytu č. 1001 na nového majiteľa bytu bude nájomná zmluva k pozemku 
registra C-KN parc.č. 1426/753 o výmere 58 m2 využívaného výlučne na účely 
predzáhradky postúpená, t.j. s novým vlastníkom bytu č. 1001 bude uzavretá taká istá 
nájomná zmluva za tých istých podmienok, 

e) nájomca pozemku má právo predzáhradku na vlastné náklady oplotiť nepriehľadným 
alebo čiastočne priehľadným oplotením. 
Žiadosť spoločnosti STYK Development bola zaradená do programu rokovania miestneho 

zastupiteľstva aj v minulom volebnom období - na 24. zasadanie miestneho zastupiteľstva dňa 
1.4.2014. Poslanci neschválili program zasadania, preto nebolo prijaté žiadne uznesenie 



 

a rokovanie bolo rozpustené.  Opätovne bol materiál zaradený na 25. rokovanie miestneho 
zastupiteľstva konané dňa 17.6.2014. Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie 
uznesenia.   

Prípadný dlhodobý nájom obecného pozemku novovytvorenej parcely č. 1426/753 
o výmere 58 m2 možno schváliť v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c/ zákona číslo 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
vzhľadom k tomu, že z prenajatého pozemku sa vytvorí časť predzáhradky k vyššie uvedenému 
konkrétnemu prízemnému bytu č. 1001 nachádzajúcemu sa v priľahlom bytovom dome.  

O prenájme pozemku miestne zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou hlasov 
všetkých poslancov.  
 Žiadosť spoločnosti STYK Development RK bola prerokovaná v komisii regionálnej 
politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja,  v komisii životného prostredia a   v komisii 
finančnej. Komisia RPHSR a komisia finančná odporučili nájom na 3 roky a a taktiež odporučili 
začať rokovania o prevode vlastníctva pozemku žiadateľovi.  
 Materiál bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 
8.4.2015.  

 Žiadosť spoločnosti Styk Development RK o dlhodobý nájom pozemku bola prerokovaná 
v miestnej rade Mestskej časti Bratislava dňa 21.4.2015, ktorá odporučila materiál predložiť na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
 
 
V Bratislave,  23.04.2015 
 
 
 
Stanoviská komisií k materiálu: 
Žiadosť spoločnosti STYK Development RK, spol. s. r. o. o dlhodobý nájom pozemku v k. ú. 
Bratislava - Karlova Ves“. 
      
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 16.4.2015: 
Finančná komisia odporúča : 

a) pripraviť návrh nájomného vzťahu na dobu 3 rokov 
b) začať rokovania o prevode vlastníctva 

Prít. : 9                   Za : 7                        Proti : 1                     Zdržal sa : 1 
 
 
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 13.4.2015: 
Komisia RPHSR  
a) odporúča pripraviť návrh nájomného vzťahu na dobu 3 rokov  
b) odporúča začať rokovania o prevode vlastníctva   
Za: 5                           Proti: 0                        Zdržal sa: 0 
 
 
Stanovisko komisie pre životné prostredie a ochranu prírody (ŽP) zo dňa 13.4.2015: 
Komisia ŽP berie uvedený materiál na vedomie 
Hlasovanie  Za :    5            proti :    0                   
zdržal sa: 0 


