
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, september 2012 
 

  
 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 18.09.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 25.09.2012 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov parc.č. 2036/1 a parc.č. 2039 

na ulici Nad lomom, 
a na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

formou výberu víťaza elektronickou aukciou 
______________________________________________________________ 

 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová   
starostka mestskej časti   

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh   
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného  

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Andrej Ferko 
referát majetkový 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívnu kópiu z mapy 
- územnoplánovaciu informáciu 

 



N á v r h   u z n e s e n i a 
 
 
Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
1) v súlade s § 9 ods. 2 písm. a)  a  § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. z.  o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto obchodnou 
verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou,  a to konkrétne v danom 
prípade:  
 
 
   ▪ pozemok parcela č. 2036/1 o výmere 2243 m2, druh pozemku: záhrada, 
 
   ▪ pozemok parcela č. 2039 o výmere 2693 m2, druh pozemku: ostatné plochy, 
 
ktoré sa nachádzajú na ulici Nad lomom, sú zapísané na liste vlastníctva č. 10, pre katastrálne 
územie Staré Mesto 
 
za cenu najmenej vo výške  2 432 214,00 EUR.  
 
2) v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou 
aukciou, a to: 
 

1. predmet súťaže:   
   ▪ pozemok parcela č. 2036/1 o výmere 2243 m2, druh pozemku: záhrada, 
   ▪ pozemok parcela č. 2039 o výmere 2693 m2, druh pozemku: ostatné plochy 

2. obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne 2.10.2012 
3. Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej stránke  

www.staremesto.sk  alebo  osobne  prevziať v  termíne od 2.10.2012 do  17.10.2012 do 
10.00 hod. v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

4. Súťažný návrh bude možné doručiť v dňoch od 2.10.2012 do  17.10.2012 do 12.00 hod.  
5. Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie všetkých ponúkaných nehnuteľností.  

            Na iný návrh súťažná komisia nebude prihliadať a vylúči ho zo súťaže. 
6. Súťažný návrh  je  možné  podať  len  na  tlačive  záväznej  ponuky.  Na  súťažné  návrhy             

podané na inom tlačive ako určenom,  nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia         
sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením: 

 „verejná obchodná súťaž predaj pozemkov Nad lomom  NEOTVÁRAŤ !“  
7. Minimálna kúpna cena je 2 432 214,00 EUR. 
8. Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do 

obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden mesiac. Fyzické 
osoby podnikatelia priložia k záväznému súťažnému návrhu výpis zo živnostenského 
registra nie starší ako jeden mesiac. Na súťažný návrh, pri ktorom nebude priložený vyššie 
uvedený doklad nebude súťažná komisia prihliadať a vylúči ho zo súťaže.  



9. Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu 
náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume 16,50 EUR a to v hotovosti do pokladne 
Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava – Staré Mesto. 

10. Uchádzač  v  obchodnej    verejnej  súťaži    alebo   subjekt    vstupujúci  do   zmluvného 
vzťahu   s  Mestskou  časťou   Bratislava  - Staré Mesto, ani  akýkol'vek   iný     subjekt 
s  personálnym,      príp.  majetkovým  prepojením   na     tieto   subjekty,   nesmie   mať 
nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti  voči Mestskej časti  Bratislava – Staré Mesto, 
čo preukáže  čestným  vyhlásením  podpísaným  oprávnenou  osobou  uchádzača   alebo 
subjektu vstupujúceho do zmluvného vzťahu s Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto.  

11. Obálky  so  súťažnými  návrhmi  sa  budú  otvárať a  súťažné návrhy budú vyhodnotené 
najneskôr do 25.10.2012. 

12. Účastník berie na vedomie,  že  v prípade  viacerých  účastníkov  v obchodnej verejnej 
súťaži,  ktorí  splnili  podmienky  tejto  súťaže, postupujú  títo do záverečnej fázy výberu 
uchádzača     formou   elektronickej       aukcie.  Východiskovou   cenou    pre    
začiatok elektronickej  aukcie j e cena,   ktorá  bola   po   otvorení ponúk,   obsahujúcich    
návrhy účastníkov, súťažnou komisiou vyhodnotená ako najvyššia zo všetkých ponúk. 
Podrobné  podmienky  účasti v elektronickej aukcii budú uvedené v pozvánke na   účasť 
v elektronickej aukcii. 

13. Ak  sa  do súťaže   prihlási  iba  jeden  účastník,  ktorý  splní  podmienky  súťaže,   výber  
elektronickou aukciou sa nekoná.  

14. Vybraný účastník  obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Miestnym 
zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

15. Konečné výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej  súťaže formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou budú zverejnené najneskôr v termíne do 31.1.2013.  

16. Obchodná verejná súťaž bude  vyhlásená  v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 
Zb.z. Obchodný zákonník (§281 a nasl.)   v   znení  neskorších predpisov a   v  súlade so  
Zásadami   hospodárenia  s majetkom  mestskej   časti      Bratislava  –   Staré Mesto 
a majetkom zvereným  do  správy  mestskej  časti Bratislava – Staré Mesto a Smernicou  
mestskej  časti  Bratislava  – Staré Mesto,  ktorou  sa  určujú  pravidlá  pri  organizovaní 
obchodných  verejných  súťaží   a  Rozhodnutia  starostky  č.  28/2011   mestskej   časti 
Bratislava – Staré Mesto zo  dňa  6.júna 2011 o postupe pri prevode a prenájme majetku 
pri použití elektronickej aukcie. 

17. Predložený návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka. 

18. Celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa naraz do 30 dní odo dňa 
podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 



D  ô v  o d  o  v  á      s  p  r  á  v a 
 
   Podľa zákona č. 507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, s účinnosťou  od 1.1.2011, obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 9 písm. ods. 2 písm. a) spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku obce; to neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa 
osobitného predpisu. 
 
   Predmetom prevodu vlastníctva je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej  časti  Bratislava  -  Staré Mesto,  a to konkrétne: 
 
   ▪ pozemok parcela č. 2036/1 o výmere 2243 m2, druh pozemku: záhrada, 
 
   ▪ pozemok parcela č. 2039 o výmere 2693 m2, druh pozemku: ostatné plochy, 
 
ktoré sa nachádzajú na ulici Nad lomom, sú zapísané na liste vlastníctva č. 10, pre katastrálne 
územie Staré Mesto. 
 

Oba pozemky sú pokryté trávnatým a stromovým porastom. Nachádzajú sa medzi mostom 
Lafranconi a ulicou Nad lomom. 
 
    Obchodnú verejnú súťaž zabezpečí Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ( 
§ 9a ods. 2 a 3 ), v súlade so smernicou mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorou sa 
ustanovujú pravidlá pri organizovaní  obchodných verejných súťaží a zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (§ 281 a nasl.) a v súlade s rozhodnutím 
starostky č.28/2011 mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zo dňa 6.júna 2011 o postupe pri 
prevode a prenájme majetku pri použití elektronickej aukcie. 
 

   Všeobecná hodnota predmetných nehnuteľností bola stanovená aktuálnym znaleckým 
posudkom č. 57/2012 zo dňa 21.6.2012 vypracovaným znalcom p. Ing. Jurajom Nagyom, PhD. 
Spolu cena nehnuteľností - pozemkov  je stanovená na hodnotu  2 432 214,00 EUR. 
   

 
    
 
 
 
 
 
 
 



Nezastavané pozemky 
parc.č. 2036/1, 2039 
ul. Nad lomom 
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c. Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania zóny 

Pre potreby regulovania činnosti v území sú zavedené nasledovné nástroje: 
- územie je rozdelené do sektorov a regulácia územia je robená cez reguláciu sektorov na parcelu 
- sektor je územná jednotka so svojími kategóriami, ktoré Vytvárajú hmotovo-priestorový a ideový obraz 
územia 

Funkcia 
B 
OV 
R 
TV 
Z 

bývanie 
občianska vybavenosť 

rekreácia 
technická vybavenosť 
zeleň 

Stavebná činnosť v sektore 
U údržba - bez zmeny technických alebo priestorových 

parametrov objektu 
R stavebná úprava - zmena technických alebo priestorových 

parametrov objektu, pri zachovaní jeho zastavanej plochy a 
obostavaného priestoru 

P prestavba - zmena technických alebo priestorových parametrov 
objektu, pri zmene jeho zastavanej plochy alebo obostavaného priestoru 

N novostavba - nový objekt vybudovaná na pôvodne nezastavanej parcele 

Typologický druh 
MBZ 
VBZ 

Stavby bývania 

málopodlažná bytová zástavba, do 4 NP 
viacpodlažná bytová zástavba, viac ako 5 NP 

RODINNÝ DOM 
RD 

(max. 3 bytové jednotky, pOdlažia: 2NP +1) 
rodinný dom 

RD-S 
RD-D 
RD-R 
RD-T 

rodinný dom samostatne stojaci 
rodinný dvojdom 
rodinný dom radový 
rodinný dom terasový 

BYTOVÝ DOM (4 a viac bytových jednotiek) 
MV mestská vila - obytná budova, v ktorej je min. 75% podlažnej 

plochy, určenej na bývanie, so 4 - 8 bytovými jednotkami, max. so 4 NP 
BD bytový dom - obytná budova, určená na bývanie, so 4 a viac bytovými jednotkami, 

so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie 
max. so 4 NP - málopodlažný 
viac ako 4 NP - viacpodlažný 

APROX 05.2003 ÚPN-Z KRÁĽOVSKÉ ÚDOLIE - BÔRI K, ČiSTOPIS REGULÁCIA cl 1 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

INTERNÝ LIST 

Pre: Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
vedúci oddelenia majetkového a investičného 

Od: Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc. 
vedúca oddelenia územného rozvoja 

Váš list číslo 
169/4613/20121MAJ/Fer 

Naše číslo 
169/4679/201210ÚRlKa 

Vybavujellinka 
Ing.arch. K. Kantorová"332 

Bratislava 
13.02.2012 

Vec: Informácia o využití pozemkov parc. č. 2036/1, 2039, 2040/1, 2 na Nábr. arm. gen. L. Svobodu 
zhl'adiska podmienok platnej ÚPD a vyjadrenie k nájmu, resp. predaju 

Lokalita: 
K. Ú. Staré Mesto parc. Č. 

Zóna: 
Žiadatel': 
Žiadosť predložená: 
Zámer: 

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 
2036/1, 2039, 2040/1, 2040/2 
Král'ovské údolie - Bôrik 
oddelenie majetkové a investičné 
31.01.2012 
nájom, resp. predaj pozemku 

V zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie - územného plánu zóny Kráľovské údolie - Bôrik v zneni 
neskoršich aktualizácii sú záujmové parcely na Nábreži arm. gen. L. Svobodu súčasťou nasledovných sektorov: 
južná časť parcely č. 2036/1 je súčasťou sektoru č. 9/6-3, 
severná časť parcely 2036/1 a parcely 2039 a 2040/2 sú súčasťou sektoru 9/6-2 
parcela č. 2040/1 je súčasťou sektoru Č. 9/6-1. 

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania v sektore č~{9í6Č3:~ú nasledovné: 
Vymedzenie sektora: . 
V križovatke Mlynskej doliny, Nábr. arm. gen. L. Svobodu a ul. Nad lomom 
Zásady návrhu: 
v územi doplniť zaostávajúcu občiansku vybavenosť, maloobchod(51 l, administrativa(54l sektor je určený na 
občiansku vybavenosť s vyznačenými plochami pre ochrannú zeleň - nezastavatel'né plochy. 
Funkčné využitie: občianska vybavenosť 

Stavebná činnosť: U, R, P, N 
Typologický druh zástavby: OV 54, 51/BD, 
Maximálna podlažnosť: 4 nadzemné podlažia 
index zastavanej plochy: O, 40 
index pri rod nej plochy: O, 50 
koeficient stavebného objemu RD: K max. = 17,5 
Stavebná čiara uličná predná: 9m od osi ukl'udnenej komunikácie D1 

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania v sektore Č. 9/6-2 sú nasledovné: 
Vymedzenie sektora: 
Územie južne od bývalého kameňolomu medzi Mlynskou dolinou a ul. Nad lomom 
Zásady návrhu: 
Zväčšením rozsahu vzrastlej zelene eliminovať zlý priestorový účinok prepojovacieho objektu vodojemu. Územie 
ponechať pre technickú vybavenosť - parcela Č. 2040/2, doplniť objekt čerpacej stanice o zosilovaciu stanicu pre II. 
ti akové pásmo 
Funkčné využitie: zeleň 

Stavebná činnosť: U, R, P 
Typologický druh zástavby: vyhradená zeleň - ochranná 
Maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia 
index zastavanej plochy: O, 20 
index prírodnej plochy: zachovať 

Telefón Fax 
02159 246 111 02159 246 300 

Bankové spojenie 
1526-01210200 

IČO 
OO 603147 

Internet 
'v\IINW.staremesto.sk 



Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania v sektore Č. 9/6-1 sú nasledovné: 
Vymedzenie sektora: 
Priestor vymedzený svahmi bývalého kameňolomu a komunikáciou Nad lomom 
Zásady návrhu: 
Zachovanie ochranného charakteru zelene so špecifickou stavbou. Oproti vyOsteniu ul. Na kopci vybudovať 
vyhliadku s lavičkami 
Funkčné využitie: zeleň 
Stavebná činnosť: zakázaná 
Typologický druh zástavby: vyhradená zeleň · ochranná 
Maximálna podlažnosť: O 
index zastavanej plochy: O 
index prlrodnej plochy: zachovať 
priehľad: zachovať priehrad na západ - nivu Dunaja a Karlovu Ves ponad sektory 9/4, 9/5 

Záver: 

So zreteľom na limitujúce podmienky využitia pozemkov vyplývajace z vyššie uvedených regulatívov 
funkčného a priestorového využitia v zmysle platnej ÚPD (zeleň a nezastavateľné plochy) odpredaj pozemkov parc. 
č.: 2036/1, 2039, 2040/1, 2040/2, ktoré sú vo vlastníctve mesta, resp. mestskej časti neodporOčame. 

S pozdravom 

Príloha: kópia výrezu z regulačneho výkresu 

Co. : TU: Odd. Ozemného rozvoja 

f 
Ing. arch. Katarina Kantorová, CSc. 
vedOca oddelenia územného rozvoja 


