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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady      dňa 04.12. 2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 11.12. 2012 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj pozemku parc. č. 7741/3 na Banskobystrickej 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:  
 
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. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na 
Banskobystrickej ulici, a to pozemok parc.č. 7741/3, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV 
č. 10 ako záhrada o výmere 368 m2, do vlastníctva spoločnosti T-system, s.r.o., sídlo: 
Kragujevská 389, 010 01 Žilina, za cenu 184 000,00 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 troch mesiacov 

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

 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má vo vlastníctve susedný pozemok 
parc.č. 7741/2, podiel na susednom zastavanom pozemku parc.č. 7740 a tri byty v dome na pozemku 
parc.č. 7740 na Banskobystrickej č.12. 



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, k.ú. Staré Mesto na 
Banskobystrickej ulici, ktorá sa nachádza za bytovým domom na Banskobystrickej č.12, a to 
pozemok  parc.č. 7741/3 (ďalej len „pozemok“), zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
záhrada o výmere 368 m2. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadateľ má vo vlastníctve susedný 

pozemok parc.č. 7741/2, podiel na susednom zastavanom pozemku parc.č. 7740 a tri byty v dome na 
pozemku parc.č. 7740 na Banskobystrickej č.12. 

 
Všeobecná  hodnota  predávaného  pozemku  určená  znaleckým    posudkom    vypracovaným      

Ing. Milošom Encingerom  dňa 20.11.2012, č.192/2012  je  145 452,00 EUR,  čo  predstavuje   
395,25 EUR/m2 a predajná cena je navýšená na čiastku 500,00 EUR/m2. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a  s financiami odporučila dňa 20.11.2012 predaj 

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

 
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. Katarina Kantorová, CSc. 
vedúca oddelenia územného rozvoja 

Váš list člslo 
169/20292120121MAJlFer 

Naše člslo 
169120307/201210ÚRlKa 

Vybavuje/llnka 
Ing.arch. K. Kantorovál332 

Vec: Infonnácia k využitiu pozemkom parc. č. 1563/6 na Fándlyho ulici 

Lokalita: iaahs~óbystrickáuliéa l 

K. Ú. Staré Mesto parc. č.: '7741/3 ' 
Zóna: CMO -stred 
Žiadater: oddelenie majetkové a investičné 
Žiadosť predložená: 11. 05. 2012 

BraUslava 
21 . 05. 2012 

Zámer: predaj pczemku, resp. vyjadrenie o využit[ pozemku pre znalecký pcsudok 

Záujmový pozemok parc. č. 7741/3 je v zmysle záväznej časti platnej územnoplánovacej dokumentácie
Územného plánu hl. mesta SR Bralislavy, rok 2007. v znení zmien a doplnkov súčasťou plôch s funkčným 
využitím: zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti - člslo funkcie 501, stabilizované územie. 

Funkčné využitie územia: zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti. čls lo funkcie 501 
Podmienky funkčného využitia plôch 
Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti v zónach 
celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach. s dôrazom na vytváranie mestského prostredia 
a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexitu prostredia centier a mestských tried. 
Podľa polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho mesta 
málopodlažná zástavba. Podiel bývania je v rozmedzl do 70 % celkových podlažných plôch nadzemnej časti 
zástavby funkčnej plochy. Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým ako vstavané zariadenia 
v polyfunkčných objektoch. 
Súčasťou územia sú plochy zelene. vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže 
a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 

Spôsoby využitia funkčných plôch 
prevládajúce: polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti 
prípustné: v územi je pripustné umiestňovať najmä: bytové domy, zariadenia občianskej vybavenosti 
zabezpečujúce vysokú komplexnosť prostredia centier a mestských tried: zariadenia administratIvy, správy 
a riadenia, zariadenia kultúry a zábavy, zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov, ubytovacie zariadenia 
cestovného ruchu, zariadenia verejného stravovania, zariadenia obchcdu a služieb, zariadenia zdravotníctva 
a sociálnej starostlivosti, zariadenia školstva, vedy a výskumu, zeleň Ilniovú a plošnú, vodné plochy ako súčasť 
parteru a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 
prlpustné vobmedzenom rozsahu: v území je prípustné umiestňovať vobmedzenom rozsahu najmä: rodinné 
domy, zariadenia športu, účelové zariadenia verejnej a štátnej správy, zariadenia drobných prevádzok výroby 
a služieb bez rušivých vplyvov na okolie, zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho 
významu vrátane komunálnych odpadov s odpadom škodlivín z domácnosti 
neprlpustné: v územi nie je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia s negatlvnymi účinkami na stavby 
a zariadenia v ich okoll, areálové zariadenia občianskej vybavenosti s vysokou koncentráciou osôb a nárokmi na 
obsluhu územia, zariadenia veľkoobchodu. autokempingy. areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej 
a poľnohospodárskej výroby, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory, stavby na 
individuálnu rekreáciu, zariadenia odpadového hospodárstva okrem pripustných v obmedzenom rozsahu, tranzitné 
vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou. 
Intenzita využitia územia: 
Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. 
Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný pián ponecháva súčasné funkčné využitie, predpokladá 
mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa 
zásadne nemeni charakter stabilizovaného územia. 

Telefón Fax 
021 59 246 111 02159 246 300 

Bankové spojenie 
1526-01210200 

IČO Internet 
OO 603147 \Wffl.st ... emesto.sk 



 

Meritkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom územi je najmä charakteristický obraz a proporcie 
konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri obstarávani podrobnejšich dokumentácii alebo pri hodnoteni novej 
výstavby v stabilizovanom územi akceptovať, chrániť a rozvíjať. Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb 
a novostavieb v rámci stabilizovaných územi sa uskutočiíuje na základe ukazovatel'ov intenzity využitia územia vo 
funkčnej ploche. 
Z celomestského pohľadu nie je možné, ani účelné obsiahnuť detail a zložitosť, ktorú predstavuje stavba 
v stabilizovanom územI. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu 
zástavbu a vnáša do zástavby neprijatel'ný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto 
stavbu v stabilizovanom územi umiestniť. 

Záver: 

Za predpokladu,ž,e pri využiti pozemku budú dodržané požiadavky vyplývajúce zo záväznej regulácie v zmysle 
platnej ÚPD,ťi1tiŤíámek 'odpredaju pozemku parc. č. 7741/3:~RF~dy.' 

:" ' ':':'~- ;,:;;:. 

S pozdravom 

CO.: TU: OÚR 

Ing. arch. Katarina Kantorová, CSc. 
vedúca oddelenia územného rozvoja 
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

Slovensky  | English
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !
Oddiel:  Sro Vložka číslo:  51119/L
Obchodné meno: T-system, s.r.o.   (od: 03.04.2009)
Sídlo: Kragujevská 389

Žilina 010 01
  (od: 22.10.2010)

IČO: 44 685 955   (od: 03.04.2009)
Deň zápisu: 03.04.2009   (od: 03.04.2009)
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným   (od: 03.04.2009)
Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

  (od: 03.04.2009)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu   (od: 03.04.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb   (od: 03.04.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby   (od: 03.04.2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných
než základných služieb spojených s prenájmom

  (od: 03.04.2009)
prenájom hnuteľných vecí   (od: 03.04.2009)
administratívne služby   (od: 03.04.2009)
reklamné a marketingové služby   (od: 03.04.2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských
podujatí

  (od: 13.08.2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti   (od: 13.08.2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a
ekonomických poradcov

  (od: 13.08.2010)
prieskum trhu a verejnej mienky   (od: 13.08.2010)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných
zdrojov získaných výlučne bez verejnej ponuky
majetkových hodnôt

  (od: 13.08.2010)
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služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov   (od: 13.08.2010)
čistiace a upratovacie služby   (od: 13.08.2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien   (od: 13.08.2010)
vedenie účtovníctva   (od: 13.08.2010)
faktoring a forfaiting   (od: 13.08.2010)

Spoločníci: Alena Kučerová
Petzvalova 3376/45
Žilina 010 15

  (od: 10.06.2010)

Výška vkladu
každého spoločníka: Alena KučerováVklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR

  (od: 10.06.2010)

Štatutárny orgán: konateľ   (od: 03.04.2009)
Alena Kučerová
Petzvalova 3376/45
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 08.06.2010

  (od: 10.06.2010)

Konanie menom
spoločnosti: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.   (od: 03.04.2009)
Základné imanie: 5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR   (od: 03.04.2009)
Dátum aktualizácie
údajov:  14.11.2012
Dátum výpisu:  15.11.2012

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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