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Bratislava, jún 2013 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady      dňa 18.06.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 25.06.2013 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom časti pozemku parc. č. 2401/14 na Bartókovej ulici 

ako prípad hodný osobitného zrete ľa 
 
 

 
Predkladate ľ:             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 zastupite ľstva:  
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného 

 - v materiáli 

        
Spracovate ľ: Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu oddelenia 
majetkového 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- kópiu katastrálnej mapy 
- územnoplánovaciu informáciu 

 
  
 
 
 
 

 



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

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej 
sa v Bratislave na Bartókovej ulici, a to časť pozemku parc.č. 2401/14, k.ú. Staré Mesto, 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako ostatné plochy o výmere 41 m2 z celkovej 
výmery 311 m2, do nájmu: 

 
Ing. arch. Romanovi Hájkovi, bytom Staré Grunty 7B, 841 04 Bratislava, 
Antonovi Hercegovi, bytom Suchá 4E, 831 01  Bratislava, 
Zuzane Hercegovej, bytom Suchá 4E, 831 01  Bratislava 
 
za cenu 8,00 EUR/m2/rok.  

 
2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 

v nájomnej zmluve. 
 

3. Doba nájmu: neurčitá 
 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadatelia chcú nechať rozšíriť a užívať prístupovú 

komunikáciu k pripravovanej výstavbe 5 rodinných domov na susedných pozemkoch             
parc.č. 2415/1-4, parc.č. 2416/2, parc.č. 2410/1, parc.č. 2416/4 a parc.č. 2408/32, ktoré majú vo 
vlastníctve. 
 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom nájmu je časť nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave na Bartókovej ulici, a to časť 
pozemku parc.č. 2401/14, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako 
ostatné plochy o výmere 41 m2 z celkovej výmery 311 m2. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadatelia chcú nechať rozšíriť a užívať 

prístupovú komunikáciu k pripravovanej výstavbe 5 rodinných domov na susedných pozemkoch 
parc.č. 2415/1-4, parc.č. 2416/2, parc.č. 2410/1, parc.č. 2416/4 a parc.č. 2408/32, ktoré majú vo 
vlastníctve. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a financie prerokovala na svojom zasadnutí nájom 

predmetného pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 



 



 



 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-5taré Mesto 

~1TI~ 
~ 

Pre: Ferko Andrej, Ing., oddelenie majetkové a investičné, referát majetkový 

Interný list 

Od: Černík Silvester, Ing. arch., Mgr., oddelenie územného rozvoja, referát územného rozvoja 

Číslo 
1197/21677/2013/0ÚRlCer 

Vybavuje 
Černík Silvester, Ing. arch., 

Bratislava 
10.05.2013 

Vec: Informácia o využití pozemkov parc. č. 2416/13, 2408/29, 2408/1,2401/10,2401/14, na ul. Barlókova 
z hl'adíska podmienok platnej ÚPD a vyjadreníe k nájmu 

Lokalita: 
K. ú. Staré Mesto parc. č. 
Zóna: 
Žiadatef: 
Žiadosť predložená: 
Zámer: 

Bartókova ulica 
2416/13,2408/29,2408/1,2401/10,2401/14 
Machnáč 
oddelenie majetkové a investičné 
30.04.2013 
nájom pozemkov 

V zmysle platnej ÚPD - územného plánu zóny Machnáč - zmeny a doplnky, rok 2002, sú záujmové parcely č.: 
2416/13,2408/29,2408/1,2401110,2401/14, na Bartókovej ulici súčasťou sektoru č. 3 -11/13. 

Vymedzeníe sektora: 
Ulicami Drotárskou, Na Hrebienku, Mozartovou, Slávičie údolie a čiastočne ohraničením sektorom c. 711/21, kde sú 
vnútorné drobné záhrady. 
Charakteristika súčasného stavu: 
Viacpodlažná výstavba KBV je skončená, jej nepriaznivé dopady je vidieť v zdegenerovaných plochách bez vegetácie, ako 
aj v nedoriešení statickej dopravy. Na pozemku sa nachádza Bohoslovecká fakulta E.C.A.V.-OV c.13. 
Stanovenie zásad: 
Novovytvorené medziobjektové priestory je nutné zazeleniť funkčnou zelenou s prevládajúcim stromovým a krikovým 
porastom s prevažne prirodným charakterom s funkciou oddychu a využitia vofného času. 
Na Bartókovej ulici využiť danosť terénu a využiť ju pre riešenie garážovania osobných automobilov, dokomponovať 
zelenou. 

Celková rozloha sektora: 4,025 ha. 

Odporúčané regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia: 
Limil ekologický 
• rekultivácia v miestach medzi realizovanou zástavbou, parkovými úpravami a výsadbou vzrastlej zelene druhovosť 
typická pre túto oblasť s funkciou oddychu, 
• pri vežiaku na Hrebienku možnosť rozšíriť garážovanie lAD podfa regulatívov sektoru. 

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia 
- funkcie nepripustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negativnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a 
pOdnikatefské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Pofnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, 
jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu, 
- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: bytový dom, rodinný dom samostatne stojaci 
- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, u rodinných domov radová a kobercová zástavba, 
nepriehfadné oplotenie 
- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba 
- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy: 
minimálna: pre rodinný dom 600 m2, pre bytový dom 1500 m2, 
pre objekty občianska vybavenosť sa nestanovuje - stabilizovaná zástavba 
maximálna: pre rodinný dom 1000 m2, pre bytový dom 2000 m2, 
pre objekty občianska vybavenosť sa nestanovuje - stabilizovaná zástavba 
- index zastavanej plochy: 0,40 
- Index prírodnej plochy: 0,40 



 

• maximálna podlažnosť: 4 nadzemné podlažia u bytových domova objektov občianskej vybavenosti, 2 nadzemné 
podlažia u rodinných domov, pri všetkých typoch zástavby plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou 
využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 2 podzemné podlažia pre bytové domy a objekty občianskej 
vybavenosti, 1 podzemné podlažie pre rodinný dom vnlmaterné nad terénom, ostatné pOdzemné pOdlažia neregulované 
• zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, zachovať a chrániť 
vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, 
nepohybovať s ťažkými mechanizmami 
• doprava a technická infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú 
dokumentáciu pristupovej komunikácie funkčnej triedy 01 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na 
okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe 
pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú 
sieť sprístupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania. 
Drotárska ulica je funkčnej triedy C2 kategórie MO 9/40 

TABUĽKA B.I FUNKČNÉ A PRIESTOROVÉ USPORIADANIE 

Záver: 
Za predpokladu, že pozemky na parc. Č. 2416/13, 2408/29, 2408/1 , 2401/10, 2401/14, budú využ~é v súlade so 
stanoveným funkčným využitím a platnou reguláciou v zmysle ÚPD - územného plánu zóny Machnáč - zmeny a 
doplnky, rok 2002, v znení neskorších aktualizácií, nemáme výhrady k nájmu predmetných pozemkov. 

S pozdravom 

Co.: TU: OÚR 

.<. --P -
.c::::-:-'" .... . . A - - . --_ _ ~ 

Ing. a~ r~ rt. Silvester Cemík 
vedúc~~d1e ia územného rozvoja 

, 


