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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 06.12.2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 13.12.2011 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom pozemkov vo vnútrobloku Záhradnícka-Krížna,  

ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
parc. č. 10224/7 a parc.č. 10242/3 

______________________________________________________________ 
 

 
 
 
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  
 

 
  
 
 



 

 

 
 
 
 

N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
schvaľuje 
 
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, nachádzajúce sa 
v Bratislave vo vnútrobloku medzi ulicami Záhradnícka č. 21 až č.31 a Krížna č.20 až č.28, a to 
pozemky parc.č. 10224/7 o výmere 241 m2 zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
ostatná plocha a parc.č. 10242/3 o výmere 69 m2, k.ú. Staré Mesto, zapísaná v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavaná plocha , do nájmu spoločnosti TLD, s.r.o., sídlo: 
Bajkalská 25 A, 825 03 Bratislava, IČO: 36 378 020, za cenu 16,00 EUR/m2/rok.  
 
Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. 
 
Doba nájmu: neurčitá 
 



 

 

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúce sa v Bratislave vo vnútrobloku medzi 
ulicami Záhradnícka č. 21 až č.31 a Krížna č.20 až č.28, a to pozemky parc.č. 10224/7 o výmere 
241m2 zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatná plocha a parc.č. 10242/3 
o výmere 69 m2, k.ú. Staré Mesto, zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavaná 
plocha . 

Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadateľ chce na susednom pozemku 
parc.č. 10231/9, ktorý je v jeho vlastníctve, zbúrať chátrajúcu existujúcu stavbu. Stavba je 
v havarijnom stave a žiadateľ plánuje postaviť na jej mieste novú stavbu s oknami 
orientovanými na predmetné dva pozemky, pričom stavebný úrad v tomto prípade vyžaduje 
uzavretie nájomného vzťahu na predmetné dva pozemky. Súčasne sa žiadateľ zaväzuje, že 
pozemok primerane zrekultivuje. 

  
Komisia pre nakladanie s majetkom a finančná odporučila nájom predmetných pozemkov 

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


