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NÁVRH UZNESENIA 

 
 

Miestna rada  
 
odporúča  
 
Miestnemu  zastupiteľstvu po prerokovaní materiálu 
 
schváliť: 
 
 
 
 
návrh na schválenie zámeru na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok v areáli prírodného 
kúpaliska Kuchajda parc. reg. „C“ č. 15119/2 o výmere 136 m2 druh pozemku Zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 2382 pre k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava – Nové 
Mesto, okres Bratislava III, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným 
číslom – stavba BUFET KUCHAJDA nad rámec 5 rokov trvania nájomného vzťahu. 
 
 
 
a) bez pripomienok 
 
b) s pripomienkami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ  SPRÁVA  
  
 Predloženým materiálom predkladám návrh na schválenie zámeru na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na pozemok v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda parc. reg. „C“ č. 
15119/2 o výmere 136 m2 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 
2382 pre k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava – Nové Mesto, okres Bratislava III, na ktorom je 
postavená nebytová budova označená súpisným číslom – stavba BUFET KUCHAJDA nad 
rámec 5 rokov trvania nájomného vzťahu. 
 
 Dňa 02.11.2015 bola uzavretá medzi príspevkovou organizáciou mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto – EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 
Bratislava, v čase podpisu zmluvy zastúpená Ing. Robert Molnár, riaditeľ, IČO: 00491870 
/ďalej aj „EKO-podnik VPS“ alebo „Organizácia“/ a obchodnou spoločnosťou Star still 
s.r.o., so sídlom Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, v čase podpisu zmluvy zastúpená Marian 
Kanát, konateľ, IČO: 48136646 /ďalej aj „Nájomca“/ Zmluva o nájme majetku č. 
29/OD/2015 zo dňa 02.11.2015 /ďalej len Zmluva“/, ktorá bola modifikovanú Dodatkom č. 
1/2018 k Zmluve zo dňa 20.04.2018 a Dodatkom č. 2/2018 k Zmluve zo dňa 12.10.2018. 
Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri nájme časti pozemku 
v správe Organizácie nachádzajúcich sa v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda parcela 
registra „C“ č. 15119 o výmere 18.290,00 m² druh pozemku Ostatné plochy, zapísaný na LV 
č. 2382 pre k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava – m. č. Nové Mesto, okres Bratislava III vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny 
odbor, a to 

- časti pozemku o celkovej rozlohe 74,00 m2  za účelom prevádzkovania bufetu a  
- časti pozemku o celovej rozlohe 62,00 m2 za účelom prevádzkovania letnej terasy 

k bufetu. 
Zmluva je uzatvorená v súlade s príslušnými právnymi predpismi na dobu určitú, a to od 
01.11.2015 do 31.10.2020. 
 
Ročná cena prenájmu za pozemok je podľa schváleného cenového výmeru 2322,00 EUR bez 
DPH. Nájomca má so súhlasom EKO-podniku VPS uzatvorenú zmluvu na podnájom 
pozemku so spoločnosťou CUPCAKE s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 52 275 
086 od 23.6.2020-31.10.2020  
 
 Dňa 06.12.2016 bola uzatvorená Zmluva o budúcej darovacej zmluve medzi 
Organizáciou ako budúcim obdarovaným a Nájomcom ako budúcim darcom, ktorej 
predmetom je záväzok zmluvných strán v budúcnosti uzavrieť darovaciu zmluvu, ktorou 
Organizácia nadobudne výlučné vlastnícke právo k daru – stavby Bufetu Kuchajda 
o maximálnych rozmeroch vrátane terasy 14,98 m x 12,5 m. Výlučným vlastníkom stavby 
v podiele 1/1 je sám Nájomca a táto je umiestnená na časti pozemku parc. registra „C“ KN č. 
15119 Ostatné plochy o výmere 18.290 m2 vedený na LV č. 2382 v k. ú. Nové Mesto, 
zverenom do správy Organizácie /ďalej len „Dar“/. Zmluvné strany sa Zmluvou o budúcej 
darovacej zmluve zaviazali v lehote najneskôr do 30 dní po uplynutí 10 rokov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia uzatvoriť Darovaciu zmluvu podľa 
podmienok dohodnutých Zmluvou o budúcej darovacej zmluve. Zmluvné strany v Zmluve 
o budúcej darovacej zmluve zároveň deklarovali, že Dar bol postavený bez stavebného 
povolenia a v čase podpisu Zmluvy o budúcej darovacej zmluve prebiehalo na príslušnom 
stavebnom úrade konanie o dodatočnom povolení stavby. 
 



 Dňa 04.05.2018 bol Organizácii doručený list, evidovaný v registratúrnom denníku 
pod číslom EKO-607/2018, ktorého adresátom je mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
/ďalej len „MČ BNM“/ značka 263/2018/ÚKSP/STEA-ozn., vo veci Oznámenia o začatí 
konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním a nariadenie 
ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním pre stavbu „BUFET KUCHAJDA“ 
v areáli jazera Kuchajda v Bratislave, na pozemku parc. č. 15119/2 v k. ú. Nové Mesto. 
 
 Dňa 17.07.2018 vydala MČ BNM ako príslušný stavebný úrad rozhodnutie, ktorým 
dodatočne povolila stavbu „BUFET KUCHAJDA“, v areáli jazera Kuchajda v Bratislave, na 
pozemku parc. č. 15119/2 v katastrálnom území Nové Mesto,  stavebníkovi Star still s.r.o., so 
sídlom Odbojárov 3, 831 04 Bratislava a zároveň povolila užívanie stavby „BUFET 
KUCHAJDA“ v areáli jazera Kuchajda v Bratislave, na pozemku parc. č. 15119/2 
v katastrálnom území Nové Mesto stavebníkovi ako stavbu na prevádzkovanie 
gastronomického zariadenia – bufet s dočasným stanovišťom (letnou terasou). Predmetné 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.8.2018. Dátum, kedy predmetné rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť, vyplýva z príslušnej zložky stavebného úradu (MČ BNM).  
 
 Nakoľko doba, na ktorú bol uzatvorený nájomný vzťah k pozemku založený Zmluvou 
zo dňa 02.11.2015 uplynie ku dňu 31.10.2020 a zmluvné strany majú súčasne uzavretú 
Zmluvu o budúcej darovacej zmluve zo dňa 06.12.2016, ktorou sa Nájomca zaviazal uzavrieť 
Darovaciu zmluvu a darovať Organizácii stavbu – BUFET KUCHAJDA, postavenú na 
prenajímanom pozemku v správe Organizácie, až po uplynutí 10 rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k predmetnej stavbe, je pre úspešné naplnenie 
budúceho zamýšľaného darovania vhodné, aby doba nájmu časovo zodpovedala dohode 
o budúcom darovaní stavby - BUFET KUCHAJDA. V opačnom prípade môže dôjsť 
k zmareniu neskoršieho darovania, nakoľko po skončení nájmu je Nájomca v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy článok 7 Práva a povinnosti zmluvných strán podčlánok 7.3 
Prevzatie a vrátenie predmetu nájmu bod 7.3.3 Zmluvy povinný na vlastné náklady do 30 
pracovných dní odo dňa skončenia nájmu vypratať predmet nájmu a odstrániť z predmetu 
nájmu všetky úpravy (bufet kuchajda) tak, aby pri skončení nájmu tieto úpravy nemali žiadnu 
zostatkovú hodnotu. V prípade nesplnenia tejto jeho povinnosti bude zároveň sankcionovaný 
za každý aj začatý deň omeškania. 
 
 V súlade s ustanoveniami nájomnej Zmluvy a ustanoveniami Zmluvy o budúcej 
darovacej zmluve a popisovaným skutkovým stavom navrhujeme schváliť návrh na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda parc. reg. 
„C“ č. 15119/2 o výmere 136 m2 druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV 
č. 2382 pre k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava – Nové Mesto, okres Bratislava III, na ktorom 
je postavená nebytová budova označená súpisným číslom – stavba BUFET KUCHAJDA, a to 
na dobu určitú, od 01.11.2020 do uplynutia lehoty 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia k stavbe BUFET KUCHAJDA. Z dôvodu vzniknutej mimoriadnej 
situácie je pre úspešné naplnenie účelu darovania v súlade so Zmluvou o budúcej darovacej 
zmluve nevyhnutné náležitým spôsobom prolongovať uzavretie nájomnej zmluvy nad rámec 
5 rokov. Išlo by teda o predĺženie mimo sféry bežných úkonov Organizácie a vec sme sa 
z uvedeného dôvodu rozhodli postúpiť na posúdenie a schválenie zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto.  
  Darovaním nadobudnutý nehnuteľný majetok a jeho následná správa vykonávaná 
EKO – podnikom VPS v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení 
s verejnými prostriedkami a v zmysle hospodárneho, efektívneho a účinného nakladania 
s verejnými prostriedkami a s majetkom jej zvereným, je predpokladom budúceho 



ekonomického prínosu pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto a zároveň prínosom 
v rozsahu poskytovaných služieb širokej verejnosti.  
 
 Zároveň uvádzame, že na zabezpečenie úspešného nadobudnutia stavby bufetu, spolu 
s príslušným predĺžením nájmu, by sme odporúčali predložiť nájomcovi návrh nového znenia 
zmluvy, kde budú oproti pôvodnej darovacej zmluve precíznejšie vymedzené vzájomné práva 
a povinnosti v medziobdobí – do času samotného darovania. Nová darovacia zmluva by 
v celom rozsahu nahradila pôvodnú z roku 2016 a podľa nej by obdarovaný mal do času 
darovania zriadené k stavbe vecné bremeno a predkupné právo. Odporúčame podmieniť 
predĺženie nájmu k bufetu práve podpisom nového znenia darovacej zmluvy.     
 
 


