
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

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 predaj pozemku pod rodinným domom na  Kapitulske j č.7, parc. č. 363/1 

______________________________________________________________ 
 

 
 
 
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:  
 

Ing. Andrej Ferko 
referát majetkový 
 
 

 - 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 
 
schvaľuje 
 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Kapitulskej 
ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc.č. 363/1, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 273 m2, do 
bezpodielového spoluvlastníctva Štefanovi Kissovi a Edite Kissovej, rod. Vámošovej, obaja 
bytom Nová ulica 13,  929 01 Malé Dvorníky  za cenu 43 680,- EUR. 

 
2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

 
3. V prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo 

dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
týkajúceho sa predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť. 

 
 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom predaja je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave na Kapitulskej ulici, a to 
pozemok parc.č. 363/1 (ďalej len „pozemok“), k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 273 m2. 

 
Na pozemku sa nachádza stavba súp.č. 316, druh stavby: rodinný dom, ktorej vlastníkom je 

kupujúci. Za účelom zjednotenia vlastníctva pozemku s vlastníctvom stavby požiadal kupujúci o kúpu 
pozemku pod rodinným domom. 

 
Všeobecná hodnota predávaného pozemku určená znaleckým posudkom vypracovaným           

Ing. Petrom Čepčekom dňa 22.8.2012, č. 164/2012 je 43 641,78 EUR, čo predstavuje                
159,86 EUR/m2. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 11.06.2013 schváliť predaj 

predmetného pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 

 
Súhlas primátora zo dňa 10.05.2013 je za cenu nie nižšiu ako 160,00 EUR/m2. 
 
Predajná cena  je 160,00 EUR/m2. 
 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 



 



 

/ 
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 
10809/51158/2011/MAJ/Fer 

Naše člslo 
125/51185/2011/0ÚRlCer 

Vybavujellinka 
Ing. arch. Mgr. art. S. Černíkl256 

Bratislava 
05.12.2011 

Vec: Informácia o využiti pozemkov parc. Č. 363/1 na ul. Kapitulskej z hl'adiska podmienok platnej ÚPD a 
vyjadrenie k predaju 

Lokalita: 
K. Ú. Staré Mesto parc. Č. 
Zóna: 
Žiadater: 
Žiadosť predložená: 
Zámer: 

:KäpiíUí~kä'Ôli,,~ 
363/1 
HJ 
oddelenie právne a správnych činností 
05.12.2011 
predaj pozemku 

V zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie - Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, je 
parcela Č. 363/1, ako aj stavba súp. Č. 316 nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 363/1, súčasťou územia pre ktoré 
je stanovené funkčné využitie: občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, 201, 
stabilizované územia. 

Charakteristika funkčnej plochy 201: plochy občianskej vybavenosti slúžiace predovšetkým pre 
umiestňovanie stavieb a zariadeni administratívy. verejnej správy, kultúry, cirkvi, zariadení obrany a bezpečnosti, 
ubytovania cestovného ruchu, verejného stravovania, obchodu a služieb celomestského a nadmestského významu, 
zdravotnictva, sociálnej starostlivosti, vedy a výskumu, školstva a požiarnej ochrany. Podiel bytov v území 10 až 
30% celkových nadzemných podlažných plôch (podrobnejšia špecifikácia: viď. taburka C. 2. 201 v prílohe). 

Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. V rámci stabilizovaného 
územia sa predpokladá miera stavebných zásahov do existujúceho prostredia prevažne do 15% celkovej podlažnej 
plochy existujúcej zástavby v území. 

Objekt na parc!,le Č. 363/1 je zároveň súčasťou Historického mesta (PR), kde je potrebné rešpektovať: 
špecifický výraz kompaktnej štruktúry historického jadra mesta s jeho charakteristickou blokovou zástavbou so 
zohradnením priemernej podlažnosti 3-5 nadzemných podlaží a "strešnej krajiny" ako aj pohrady a priehrady na 
dominanty historického jadra. 

Záver: 
Za predpokladu, že pozemok parc. Č. 363/1, resp. stavba na pozemku budú využité v o~r1~i1i~'rii~ .... " ; 

stanoveným funkčným využitím a platnou reguláciou v zmysle ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, 
výhrady K odpredaju predmetného pozemku. 

S pozdravom 

Co.: TU: OÚR 

Telefón Fax 
02/ 59 246 111 02/59 246 300 

Bankové spojenie 
1526-012/0200 

IČO 

~ 
Ing. arch. Katarína intorová, CSc. 
vedúca oddelenia územného rozvoja 

OO 603147 
Internet 
www.staremesto.sk 


