
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 
 

Bratislava, december 2012 
 

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

N  Á  V  R  H  
na nájom pozemkov parc. č. 2850/3 a parc. č. 2850/4 na Břeclavskej 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 

 
 
  
 
 
 
 



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 nehnuteľností vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcich 
sa v Bratislave na Břeclavskej ulici, a to pozemok parc.č. 2850/3, k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné plochy o výmere 546 m2 a pozemok      
parc.č. 2850/4, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné 
plochy o výmere 463 m2 do nájmu  Milanovi  Horvátovi,  bytom  Hany  Meličkovej 3,     
841 05 Bratislava, za cenu 0,66 EURA/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 oba predmetné pozemky mal žiadateľ v nájme na 

dobu 10 rokov od 29.11.2002 do 30.09.2012. 
 



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 na Břeclavskej ulici, a to 
pozemok parc.č. 2850/3, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné 
plochy o výmere 546 m2 a pozemok parc.č. 2850/4 (ďalej len „pozemky“), k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné plochy o výmere 463 m2. 

Žiadateľ bude predmetné pozemky užívať na záhradkárske a rekreačné účely. 
  
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že oba predmetné pozemky mal žiadateľ 

v nájme na dobu 10 rokov od 29.11.2002 do 30.09.2012 a dňa 19.09.2012 požiadal o predĺženie 
nájmu. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 20.11.2012 nájom oboch 

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

 
Voči žiadateľovi neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 



  



Miestny urad moslsko; časti Bratislava·Slare Mesto 

\'i'i'~ 
~ 

Pre: Ferko Andrej, Ing., oddelenie majetkové a i nvesličné, referál majetko..-ý 

Interný list 

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

ČfSIO 
169/4571212012/0ÚRlCer 

V)lbavuJe 
Čem fk Silvester. Ing. arch., 

Bratislava 
30.10.2012 

Vec: Informacia o využit( pozemkov parc. Č . 2848, 285013, USO/4, 285015 z hl'adtska podmienok platnaj ÚPD a 
vyjadrenie k nájmu pozemkov. 

lokalita: 
K. ú. S1aré Mosto parc. Č. 
Zóna: 
Liadater: 
Liadost' predložená: 
Zámer: 

ul. Bteclal/ska 
2848, 285013,2850/4, 285OJ5 
AS 
oddelenia majetkové a investičné 
01. 10. 2012 
nájOm l»Zemkov 

V zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie · Aktualizácie ť1z:emného plánu zóny A6. rok 2000, vznani 
neskorších zmien a doplnkov Sú záujmol/é parcely Č. 2848, 285013, 2850(4, 2850(5 súčast'ou sektoru Č. 9. 

Závlzné r!9ulal lvv funkčného a prIestorového usporiadania Ílz!;mla plptné pili sektor C. 9 ,Íl 'U',ltdoyné; 

ZÁVÄZNÁ ČAsf 

VYMEDZENIE SEKTORA; Územie je vymedzené pozemkami rodinn'ých domov. záhrad, areálom Pápežskej 
nuncialúry a NekrasollOvou ulicou. Presné vymedzenie sektoru je grafiCky vyjadrené vo výkresoch. 

FUNKCtA: 
• Funkčné vyufitle územia; 
Zeleň . 

ZELEŇ; V sektore S8I nacMdze: ekologicky hodnotné ť1z:omle, podmáčaný biotop, zamokrené územie, IIOdná 
plocha a stromy I/hodné na zachovanie. Zachovávat' SI chrániť podmáčan'ý biotop na parcelách č.284211 ,2, 2843 a časti 
parcely č.2844 . vzrastlú zeleň na parcele č.2852. 

SMERNAčASf 

PLOCHA: 1,074ha 

CHARAKTERISTIKA: V bllzkosli územia sa nachádza objekt Pápežskej nunci atúry, kostol. obytné sektory a 
Horský park. V C1zemí je výrazné zastúpenie ekologicky stabilizovaných plôch. Územie je neudržiavané a pôsobi 
zanedbaným dojmom. 

PRIESTOROV~ USPORIADANIE: Zachovat' prfrodné danosti územia. vytvorI r kompozičnú suslal/u z prlrodn9ch 
p!6Ch a prvkov, z chodnikov, z malej architektúry a z výhIiadkových bodov. Ooplnir územie o drobnO archilektaru a prvky 
urbanistickél10 dizajnu Qavičky, odpOČívadlá, záhradné pavilóny a allénky, mOriky, múriky terés, výhliadkové miesta a 
pod.). výtvarného umenia a o prvky graficl<éhO systému dldaktlcko-Infonnačného Charak1eru_ Doporučuje sa umiestnit' v 
sektore detské ihriSko. u va!ol/sn'ý zémer musi byt' v doslatočnej miere priesto(OVQ zdokumentovany, aby sa dala posOdlť 
jeho vhodnost'. Prípustné je rekon$lrukcla SI prestavba existujúcicl1 objektov rodinných domov. pri zachol/ani sOčasneJ 
podlažnosti a zastavanosti objektov. 

POŽIADAVKY NA VYJADRENIE KUlruRNO-HISTORlCKÉHO MESTA: V bllzkosli je Paliehnerova letná I/~a s 
vysokou koncentráciou kullurno-hJslorlckýcl1 a :oociálnych hodnôt SI s obsahom vysokého potenciálu historickej koolinuity. 
Niekedy sa lu nachádzal areál PnJger·Wahlnerovej záhrady, ktorý v~ak v územi nezanechal ...yraznejäiu slopu. 



ZElEŇ: Zachovar ekologické danosli sektora a dopll"ii.4úcou výsadbou skvalitnir zeleň. Novou výsadbou obnovit' 
pOvodnú druhovosC drevin. Vytvorir priehrady vyčIstenIm od näletových drevIn. Zabezpečiľ pravidelnú údrtbu zelene. 
Nezasahovaľ do ekologicky stabilných plOch 

Záver: 
Za predpokladu, že pozemky na parc. Č. 2848, 285013, 2850(4, 265015, budú využité v súlade so stanoverrým funkCným 
vyutltlm a platnou reguláciou v zmysle ÚPD - AktuaMzáclc územného plMU zóny AG, rok 2000, v znení neskort/ctI zmien 
a doplnkov, nGmáme Výhrady k nájmu predmetnych pozemkov. 

S pozdravom 

Co.: TU: OÚR 


