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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady      dňa 28.01.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 04.02.2014 
 
 
 
 

N  Á V  R  H  
na nájom pozemku parc. č. 2876/29 na Břeclavskej ulici 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 
 

 
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  
- kópiu katastrálnej mapy 
- územnoplánovaciu informáciu 
- výpis z obchodného registra 

 
  
 
 
 



 
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 Břeclavskej ulici, a to pozemok parc.č. 2876/29, k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako záhrada o výmere 219 m2, do nájmu spoločnosti     K-
ONE, s.r.o., sídlo: Štúrova 11, 811 02  Bratislava, IČO: 46 543 317, za cenu                      1,- 
EUR/m2/rok.  

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

v nájomnej zmluve. 
 

3. Doba nájmu: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie však na dva 
roky. 

 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ vybuduje na predmetnom pozemku 

komunikáciu na vlastné náklady a po kolaudácii vybudovanú komunikáciu bezodplatne odovzdá do 
vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy. Žiadateľ má vo vlastníctve susedné pozemky parc.č. 
2876/1, 2876/15, 2876/17. 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave na Břeclavskej ulici, a to pozemok  parc.č. 
2876/29 (ďalej len „pozemok“), k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
záhrada, o výmere 219 m2. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadateľ vybuduje na predmetnom pozemku 

komunikáciu na vlastné náklady a po kolaudácii vybudovanú komunikáciu bezodplatne odovzdá do 
vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy. Žiadateľ má vo vlastníctve susedné pozemky             parc.č. 
2876/1, 2876/15, 2876/17. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 16.01.2014 schváliť 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-Staré Mesto 

T,l'ITfT,l' 

~ 

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

Interný list 

Od: Černik Silvester, Ing . arch ., Mgr., oddelenie územného rozvoja , odd územného rozvoja 

Čislo 
11 97/55137/2013/0ÚR/Cer 

Vybavuje 
Čern ik Silvester, Ing. arch., Mgr. 

Bratislava 
31.12.20 13 

Vec: Informácia o využiti pozemku parc. Č. 2876/29 na ul. Biecla,vská z hl'adiska podmienok platnej ÚPD a 
vyjadrenie k nájom 

Lokalita: Bfeclavská ulica 
K. Ú. Staré Mesto parc. Č. 2876/29 
Zóna: A6 
Sektor: 35 
Žiadateľ: oddelenie majetkové a investičné 
Žiadosť predložená: 31. 12. 2013 
Zámer: najom pozemku 

V zmysle platnej ÚPD - Aktualizácie územného plánu zóny A6 , rok 2002 v znení neskorších aktualizácií je parcela 
č. : 2876/29. Breclavská ulica je súčasťou sektoru Č. 35 . 

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia platné pre sektor Č. 35 sú nasledovné: 

VYMEDZENIE SEKTORA: Územie je vymedzené Hav ličkovou ulicou, Breclavskou ulicou a pozemkami rodinných 
domov. Presné vymedzenie sektoru je grafi cky vyjadrené vo výkresoch. 

FUNKCIA: 
• Funkčné využitie úze mia: 

Bývanie 

• Neprípustné funkčné využitie územia: 
Výroba. sklady, dielne, čerpacia stanica pohonných hmôt, autoservis, malovýroba, podnikateľské aktivity s 

negatívnym vplyvom na životné prostredie a s negatívnym vplyvom na spo l očenské prostredie alebo funkcie obdobného 
charakteru sú v sektore neprípustné. 

REGULÁCIA SPÔSOBU VYUŽITIA ÚZEMIA: 
- Typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: 

rodinný dom - samostatne stojaci 

REGULAČNÉ PRVKY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA: 
• Minimálna stavebná parcela: 8 árov 
• Maximálna stavebná parcela pre výpočet zastavanej plochy parcely: 15 árov 
- Index zastavanej plochy objektom: 0,20 
- Index prírodnej plochy: 0,70 
• Maximálna podlažnosť: 

2 nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie, alebo podkrovie 
• Stavebná čiara: Minimálne 7 metrov od súčasnej hrany komunikácie HavHčkova ulica. 



 

SMERNA CASt. 

PLOCHA: 1,322 ha 

CHARAKTERISTIKA: Sektor má prevládajúci prirodný charakter. V územi nie je rozsiahla zástavba. Zástavba má 
až vidiecky charakter, len pri Havličkovej ulici je zastúpená dobrá modernistická architektúra sochárskeho ateliéru. 
Z typologických druhov prevláda rodinný dom. Objekty majú rôznu architektonickú úroveň. 

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE: Umožniť rekonštrukciu a dostavbu existujúcich objektov. Pri rekonštrukcii a 
dostavbe , sa nepripúšťa zníženie ekologických hodnôt sektoru. Hmatové riešenie novej zástavby sa musí prispôsobiť 
konfigurácii terénu a okolitej zástavbe v pôdorysnom i výškopisnom priemete. Zastavanosť, výšku zástavby, 
hmotovopriestorovú a architektonickú formu je potrebné dôkladne preveriť a posúdiť. Pretože územie leží v priestore 
historickej panorámy mesta a zástavba sa môže objaviť aj v siluete mesta , je potrebné územie preveriť aj s diarkových 
pohradov. Ploty a prvky drobnej architektúry medzi vorne stojacimi objektmi musia byľ upravené tak, aby sa zabezpečili 

priehrady do zelene. Ploty môžu by1' vytvorené živými plotmi. 

ZELEŇ: Pozdlž Havličkovej ulice vysadiť aleju stromov. Zachovať ekologické danosti sektora a doplňujúcou 
výsadbou skvalitniť zeleň . Všetky zámery musia rešpektovať ekologickú situáciu v sektore. 

DOPRAVA: Dopravné napojenie západnej časti sektora je zabezpečené Bfeclavskou ulicou, ktorá je navrhnutá ako 
ukrudnená komunikácia D1 . Šírka vozovkovej časti komunikácie D1 je 5m. Havličková ulica je navrhnutá ako komunikácia 
C1 zakladnej kategórie MOS/30, s jednostranným chodnikom širky 1,5m. Celková širka komunikácie aj s chodnikom je 9m. 

STATICKÁ DOPRAVA: Garáže alebo parkovanie umiestniť na vlastnom pozemku. Garáže môžu by1' umiestnené v 
oporných múroch a ak sú tieto garáže zazelenané, nezapočitavajú sa do zastavanej plochy objektom. 

Záver: 

So zreterorn na uvedené, nemame výhrady k nájmu za predpokladu , že budú dodržané požiadavky vyplývajúce zo 
záväznej regulácie v zmysle platnej ÚPD. 

S pozdravom 

Co.: TU: OÚR 

/'!'/ v.L.L/.J-
f/ . 

Ing~ch . Mgr. rt. Silvester Cernik 
vedúci oddé enia územného rozvoja 



Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Predmet: Výpis z obchodného registra SR
Od: Ulo?en? v programe Windows Internet Explorer 8 <Ulo?en? v programe Windows Internet Explorer
8>
Dátum: Tue, 10 Dec 2013 10:50:54 +0100

Hlavná 
stránka

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

Slovensky  | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  79528/B

Obchodné meno: K-ONE, s. r. o.   (od: 14.04.2012)

Sídlo: Štúrova 11
Bratislava 811 02

  (od: 19.04.2013)

IČO: 46 543 317   (od: 24.02.2012)

Deň zápisu: 24.02.2012   (od: 24.02.2012)

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 24.02.2012)

Predmet činnosti: sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy
nehnuteľností (realitná činnosť)

  (od: 26.10.2012)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným
prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

  (od: 24.02.2012)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu   (od: 24.02.2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb   (od: 24.02.2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby   (od: 24.02.2012)
prenájom hnuteľných vecí   (od: 24.02.2012)
činnosť podnikateľských, organizačných a
ekonomických poradcov

  (od: 24.02.2012)

prieskum trhu a verejnej mienky   (od: 24.02.2012)
reklamné a marketingové služby   (od: 24.02.2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien   (od: 24.02.2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných
než základných služieb spojených s prenájmom

  (od: 24.02.2012)

Spoločníci: WALSALL HOLDINGS LTD.
Mapp street 1
Belize City
Belize

  (od: 14.04.2012)
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Výška vkladu
každého spoločníka: 

WALSALL HOLDINGS LTD.
Vklad: 405 000 EUR Splatené: 405 000 EUR

  (od: 14.04.2012)

Štatutárny orgán: konatelia   (od: 26.10.2012)
Marián Krajňák
Nová 1699/145A
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 09.03.2012

  (od: 14.04.2012)

Ingrid Krajňáková
Nová 1699/145A
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 17.09.2012

  (od: 26.10.2012)

Konanie menom
spoločnosti: 

Konateľ koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach
samostatne.

  (od: 24.02.2012)

Základné imanie: 405 000 EUR Rozsah splatenia: 405 000 EUR   (od: 14.04.2012)

Ďalšie právne
skutočnosti: 

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou
listinou zo dňa 30.01.2012 v zmysle ust. § 105 - 153
zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

  (od: 24.02.2012)

Zmena obchodného mena z Sundance s. r. o. na
K-ONE, s. r. o.

  (od: 14.04.2012)

Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa
23.05.2012 o zmene sídla spoločnosti.

  (od: 05.06.2012)

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.09.2012.   (od: 26.10.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.04.2013.   (od: 19.04.2013)

Dátum aktualizácie
údajov:  09.12.2013

Dátum výpisu:  10.12.2013

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Stránkové hodiny na registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra
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