
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r,pITfr,p 

~ 

Materiál 
na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

9/A 
dňa 11.12.2012 

N Á VRH 
na nájom časti pozemku parc.č. 4733/3 na Matúšovej ulici 

ako prípad hodný osobitného zretel'a 

Predkladateľ: 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestsk~. 

- l- t f 

Mgr. PhDr. Š 
vedúci oddel 
majetkového 

Spracovate I' . 

Ing. Andrej Ferko 
Referát majetkový 

Návrh uznesenia miestnej rady: 

Miestna rada mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto 
odporúča 

Miestnemu zastupitel'stvu mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh 

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

- v materiáli 

Materiál obsahuje: 

návrh uznesenia 
dôvodovú správu 
kópiu katastrálnej mapy 
kópiu geometrického plánu 
územnoplánovaciu informáciu 

Bratislava, december 2012 



Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schvaľuje 

l. 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, k.ú. Staré Mesto na Matúšovej ulici, a to novovytvorený pozemok parc.č. 
4733/3 o výmere 563 m2

, ktorý bol geometrickým plánom Č. 113/98 úradne overeným dňa 
12.10.1998 pod Č. 220/98 odčlenený z pozemku parc.č. 4733/3 o výmere 1127 m2 zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV Č. 10 ako záhrada, do nájmu JUDr. Jane Bezákovej, rod. 
Gajdošíkovej, bytom Bartókova 6, 811 02 Bratislava, za cenu 0,70 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 žiadateľ má v nájme predmetný pozemok od 
21.08.1998 do 31.12.2012. 



Dôvodová správa 

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave na Matúšovej ulici, k.ú. Staré 
Mesto, a to novovytvorený pozemok parc.č. 4733/3 o výmere 563 m2

, ktorý bol geometrickým 
plánom č. I \3/98 úradne overeným dňa 12.1 0.1998 pod č. 220/98 odčlenený z pozemku 
parc.č. 4733/3 o výmere 1127 m2 zapísaného v katash'i nehnuteľností na LV č. IO ako záhrada. 

Ako dôvod hodný osobitného zretel'a sa uvádza, že žiadateľ má v nájme predmetný pozemok od 
21.08.1998 do 31.12.2012. 

Komisia pre nakladaníe s majetkom a s financiami odporučila dňa 06.12.2012 nájom 
predmetného pozemku schváliť v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. \38/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

INTERNÝ LIST 

Pre: Mgr. PhDr. Štefan Jaška 
vedúéi oddelenia majetkového a investičného 

Od: Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc. 
vedúca oddelenia územného rozvoja 

VMllslčlslo 
169/4602l20121MAJ/Fer 

Naše člslO 
169/4676/201210ÚRlCer 

Vybavuje/llnka 
Ing. arch. Mgr. art. S. Černfkl256 

Bratislava 
06.02.2012 

Vec: Informácia o využit[ pozemku parc. č. 4733/3 na ul. Matúšova :z hl'adiska podmienok plátnej ÚPD a 
vyjadrenie k predaju 

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

Matúšova ulica' 
4733/3 
Machnáč 
oddelenie majetkové a Investičné 
31.01.2012 
využite príp. predaj pozemku 

V zmysle platnej ÚPD - územného plánu zóny Machnáč - zmeny a doplnky, rok 2002, je záujmová parcela 
č.: 4733/3 na Matúšovej ulíci súčasťou sektoru Č. 5 - 44/4. 

Vymedzenie sektora: 
Sektor je ohraničený vysokým listnatým porastom okolo celej jeho hranice. 
Charakteristika súčasného stavu: 
Pozemok Je vyhradený pre vodný Zdroj a jeho ochranné pásmo. 
Celková rozloha sektora: 0,395 ha. 

Záväzné regulatíily funkčného a priestorového usporiadania územia platné pre sektor Č. 5 - 44/4 sú 
nasledovné: 
- pripustná funkcia: 

- neprípustný spôsob zástavby: 

- stavebná činnost' povolená: 
- index zastavanej plochy: 
- index prírodnej plochy: 
- doprava a technická Infraštruktúra: 

Záver: 

technická vybavenosť - areál vodného zdroja a jeho ochranných pásiem 
zachovať, udržiavať a rekultivovať arMI vodojemu 
akákoľvek stavebná činnost okrem stavebnej činnosti spojenej s 
funkciou vodojemu. 
údržba 
Nemeniť súčasný stav 
Nemeniť súčasný stav 
plocha technickej vybavenosti - vodojem 

Za predpokladu, že pozemok na parc. č. 4733/3, bude využitý v súlade so stanoveným funkčným využitím a platnou 
reguláciou v zmysle ÚPD - územného plánu zóny Machnáč - zmeny a doplnky, rok 2002, 'v znení neskorších 
aktualizácií, nemáme výhrady k prípadnému odpredaju predmetného pozemku, pričom je nutné v prípade predaja 
pozemku upozorniť kupujúceho na to, že na danom pozemku nie je dovolená akákol'vek stavebná činnosť. 

S pozdravom 

Co.:TU:OÚR 

Telefón Fax 
02159 246 111 02159 246 300 

Bankové spojenie 
1526-01210200 

IČO 

'~ 
Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc. 
vedúca oddelenia územného rozvoja 

OO 603147 
Internet· 
WNW.staremesto.sk 


