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NÁVRH   UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES 

 

schvaľuje 
 

kúpu pozemkov registra C-KN parc.č. 1459/25, ostatné plochy o výmere 533 m2 a parc.č. 
1459/26, ostatné plochy o výmere 446 m2 v k.ú. Bratislava – Karlova Ves na Kresánkovej ulici od 
spoločnosti STYK Development RK, spol. s r.o. do vlastníctva Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves za celkovú dohodnutú kúpnu cenu 1,- EURO.  

 

 

 

 

DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 
 STYK Development RK, spol. s  r.o. so sídlom na Kresánkovej ul. č. 10 v Bratislave 
listom zo dňa 19.3.2015 zaslala mestskej časti Bratislava – Karlova Ves ponuka na odpredaj 
pozemkov registra C-KN parc.č. 1459/26 o výmere 446 m2 a parc.č. 1459/25 o výmere 533 m2, 
ktoré sú v katastri nehnuteľností k.ú. Bratislava – Karlova Ves zapísané na liste vlastníctva č. 
4721 v jej vlastníctve.  

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 bytového domu „REZIDENCIA KASKÁDY“ 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.  

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.   

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, 1426/726 a 1426/729 zverených do správy Mestskej časti Bratislava 
– Karlova Ves.  



 

Spoločnosť STYK Development RK, spol. s r.o. vyššie uvedené parcely o celkovej 
výmere 979 m2 ponúka predať do vlastníctva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za 
symbolickú kúpnu cenu 1 EURO, aby sa zosúladila správa parku a vlastnícke pomery 
k pozemkom, na ktorých sa park nachádza.  

Ponuka spoločnosti STYK Development RK, spol. s  r.o. na predaj pozemkov do 
vlastníctva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves bola prerokovaná v komisii regionálnej 
politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja,  v komisii životného prostredia  a   v komisii 
finančnej. Komisie súhlasili s kúpou vyššie uvedených pozemkov za celkovú kúpnu cenu 1 € 
a odporučili materiál predložiť do MiZ.  
 Materiál bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 
8.4.2015. 

 Ponuka spoločnosti Styk Development RK na predaj pozemkov v k.ú. Bratislava – 
Karlova Ves do vlastníctva  Mestskej časti Bratislava Karlova Ves bola dňa  21.4.2015 
prerokovaná v miestnej rade, ktorá odporučila materiál predložiť na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 
 
 
 
V Bratislave,  23.04.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanoviská komisií k materiálu: 
Ponuka spoločnosti STYK Development RK, spol. s. r.o. na predaj pozemkov  v  k.ú. 
Bratislava - Karlova Ves do vlastníctva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
 
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 16.4.2015: 
Finančná komisia odporúča schváliť ponuku od spoločnosti STYK Development RK, spol. s r.o.  
Prít. : 8                   Za : 6                        Proti : 0                      Zdržal sa : 2 
 
 
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 13.4.2015: 
Komisia RPHSR súhlasí s návrhom na kúpu pozemku za cenu 1,00 €. 
Za: 5                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0 
 
 
Stanovisko komisie pre životné prostredie a ochranu prírody (ŽP) zo dňa 13.4.2015: 
Komisia ŽP  odporúča akceptovať uvedenú ponuku a posunúť ju na rokovanie MiR a MiZ 
Hlasovanie  Za :    5            proti :    0                   zdržal sa: 0 
 


