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N á v r h  
 

Investi čný zámer výstavby nájomného bytového domu a  
vyhlásenie  obchodnej verejnej sú ťaže smerujúcej k uzavretiu zmluvy o nájme 

nehnute ľnosti s  cie ľom výstavby nájomného bytového domu s 22-24-mi byto vými 
jednotkami na Dobšinského ulici v Bratislave.       

______________________________________________________________ 
 
 
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 .........  
 

Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. Dr. Štefan Jaška 
vedúci odd. majetkového a 
investičného 

 - v materiáli 

  
       
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Dr. Štefan Jaška 
vedúci odd. majetkového a 
investičného 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- podmienky na vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže 
- územnoplánovaciu informáciu 
- kópiu z katastrálnej mapy 
 

 
  



  
N á v r h   u z n e s e n i a 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 
 

A. berie na vedomie 
 

informáciu  vedúceho oddelenia majetkového a investičného Mgr. Dr. Štefan Jašku 
o investičnom zámere výstavby nájomného bytového domu a zámere vyhlásiť obchodnú 
verejnú súťaž  (  ďalej len „OVS“ ) smerujúcu k uzavretiu zmluvy o nájme nehnuteľnosti 
s cieľom výstavby nájomného bytového domu s 22-24-mi bytovými jednotkami na 
Dobšinského ulici, č. p. 7249/1 v Bratislave. 

 
 

B. schvaľuje 
 

1.   Investičný zámer výstavby nájomného bytového domu so spôsobom financovania - úver  zo 
ŠFRB (80%) a dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (20%) 

     a) súhlasí s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB a žiadosti o dotáciu z MDVRR SR 
     b) súhlasí s nájomným charakterom bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej 30 rokov 
     c) súhlasí s prenajímaním bytov osobám do 3-násobku príjmu životného minima 

      d) zaväzuje sa zapracovať splátky úveru do rozpočtu mestskej časti počas trvania zmluvného 
vzťahu 

      e) súhlasí so spôsobom zabezpečenia záväzku - ručením nehnuteľnosťou nájomného bytového 
domu na Dobšinského ulici v Bratislave 

      f) súhlasí s vyčlenením min. 3 splátok úveru v danom rozpočtovom roku v rozpočte mestskej 
časti 

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže smerujúce k uzavretiu zmluvy o nájme nehnuteľnosti 
(ďalej len „nájomná zmluva“) a zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy ( ďalej len 
„zmluva o budúcej zmluve“ ). Predmetom nájomnej zmluvy bude prenájom stavebného 
pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Staré Mesto, parc. č.7249/1, zapísaného na LV 9514, 
ktorý je vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

      
C. ukladá 

 
prednostovi miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vyhlásiť obchodnú verejnú 
súťaž spôsobom stanoveným vo výzve v termíne ihneď. 

 
 
 
 



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 

            Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má záujem v súlade  s „ Koncepciou štátnej bytovej 
politiky do roku 2015“  a v zmysle „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto“ aktívne sa podieľať na riešení bytovej situácie obyvateľov mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, a to výstavbou bytového domu s 24 bytovými jednotkami, pre potreby  
nájomného bývania a sociálneho bývania na Dobšinského ulici v Bratislave.  
           Po viac ako dvoch desaťročiach samospráva mestskej časti po prvýkrát zabezpečí výstavbu 
bytového domu - nájomných bytov. 
 
         Finančne najvýhodnejším spôsobom financovania výstavby bytového domu pre obec je 
využitie úverových prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v kombinácii s dotáciou 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v zmysle zákona č. 
302/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.607/2003 Z.z.  o štátnom fonde rozvoj a bývania  
v znení neskorších predpisov a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní, Nariadenia vlády SR č.349/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach 
poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov ŠFRB v znení nariadenia vlády SR 
č.547/2008 účinného od 1.1.2009 a vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoj 
Slovenskej republiky č.582/2007 Z.z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti, o technických 
podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje štátna podpora, v znení 
vyhlášky č.535/2009 Z.z. 
Uvedený spôsob výstavby nájomných bytov, resp. bytových domov využíva stále viac miest a obcí 
v Slovenskej republike, napr. Turčianske Teplice, Nové Mesto nad Váhom, , Nitra, obec Andovce 
atď.  
                     Jednou z posledných príležitostí vhodného a  nevyužívaného pozemku pre výstavbu 
tohto bytového domu, pozemok ktorý je navyše vo výlučnom vlastníctve mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, je pozemok parc.č. 7249/1, nachádzajúci sa na Dobšinského ulici ( do 
konca roku 2011 bol na uvedenom pozemku umiestnený objekt materskej školy, stavba bola zbúraná 
na základe úradného povolenia).  
 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prenajme víťazovi obchodnej verejnej súťaže zmluvou o nájme, 
ktorá bude výsledkom obchodnej verejnej súťaže, predmetný pozemok za symbolickú cenu a na dobu 
určitú ( do kolaudácie bytového domu, resp. prevodu vlastníctva na mestskú časť).  
Zmluvou o budúcej zmluve, ktorá je tiež súčasťou výzvy a podmienok obchodnej verejnej súťaže 
budú upravené komplexné podmienky výstavby nájomného bytového domu, spôsob financovania 
stavby a tiež prevod vlastníckeho práva nájomného bytového domu na mestskú časť. 
 
Po kolaudácii nového bytového domu bude nájomný bytový dom prevedený do výlučného vlastníctva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
Finančná a majetková komisia prerokovala materiál dňa 11.6.2013 a 17.6.2013. 
 
  
Územnoplánovacia dokumentácia potvrdzuje možnosť výstavby bytového domu (viď. príloha) 

            
            
    



 
Indikatívne náklady celkovej investície: 

 
1. cena za pozemnú stavbu (budovu) podľa pravidiel ŠFRB  = 1076,22 m2 ( celková 

úžitková plocha bytov budove ) x 900 Eur/m2, čo je 968 598 Eur, vrátane DPH 
2. rozpočet technickej vybavenosti je 100 416 Eur vrátane DPH ( viď.podľa aktuálnych 

tabuliek ŠFRB platných pre rok 2013) 
 
Druh Max. hodnota 

dotácie /EUR/ 
Intenzita 
pomoci 

Počet 
bytových 
jednotiek 

Rozpočet 
/Eur/ 

Výška dotácie 

Verejný 
vodovod 

426,00 50% 24 20 448,00 10 224,00 

Verejná 
kanalizácia 

842,00 50% 24 40 416,00 20 208,00 

Spevnené 
plochy a 
kanalizácia 

824,00 50% 24 39 552,00 19 776,00 

 
 
Celková cena stavby predstavuje 1 069 014 Eur, vrátane DPH . 
 
Celkový čas na realizáciu investičného zámeru, od vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže až do 
ukončenia výstavby, resp. kolaudácie nájomného bytového domu  je 12-16 mesiacov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyhlásenie obchodnej verejnej sú ťaže ( ďalej len „OVS“ )  
 
 
Vyhlasovateľ mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súlade s ust. §-ov 281 až 288 
Obchodného zákonníka a § 9a zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
podpisov 
 

v y h l a s u j e 
 
obchodnú verejnú súťaž ( ďalej len „OVS“) smerujúcu k uzavretiu zmluvy o nájme 
nehnuteľnosti ( ďalej len „nájomná zmluva“) a zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy ( 
ďalej len „ zmluva o budúcej zmluve“). 
Predmetom nájomnej zmluvy bude prenájom stavebného pozemku parc. Č.7249/1 
nachádzajúceho sa v kat. území Staré Mesto, zapísaného na LV č.9514, ktorý je vo 
výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to: 
Špecifikované v prílohe č.1 tejto výzvy, ktorou je snímok z katastrálnej mapy víťaznému 
účastníkovi OVS za účelom výstavby nájomného bytového domu s 22-24-mi bytovými 
jednotkami. 
Zmluvnými stranami zmluvy o budúcej zmluve budú víťazný účastník OVS na strane 
budúceho predávajúceho a mestská časť Bratislava- Staré Mesto na strane kupujúceho. 
Predmetom zmluvy o budúcej zmluve je záväzok víťazného účastníka OVS postaviť na 
svoje náklady a nebezpečenstvo na parc. č.7249/1 nájomný bytový dom, ktorý bude spĺňať 
kritériá stanovené zák.č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania ( ďalej len „bytový 
dom“ ),a ktorý bude následne povinný odpredať mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 
podmienok stanovených v tejto výzve ak aj v samotnej zmluve o budúcej zmluve. 
 
 
Obsah nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovate ľ OVS bezpodmiene čne trvá, je 
nasledovný: 
 

1. Predmet nájmu: parc. č.7249/1, špecifikovaná v prílohe č.1 tejto výzvy 
2. Účel nájmu:    výstavba nájomného bytového domu a s tým spojené právo zriadiť na 

pozemku stavby stavbu bytového domu spĺňajúceho podmienky tejto výzvy ako aj 
právo použiť pozemok ako stavenisko v zmysle zák.č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

3. Doba nájmu:     určitá do uzatvorenia kúpnej zmluvy na bytový dom 
4. Nájomné:     symbolické vo výške 1,00 Euro za celú dobu nájmu za podmienky, že 

účastník bude predmet nájmu užívať v súlade s nájomnou zmluvou. V prípade, ak 
účastník poruší niektoré z ustanovení nájomnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve, bude povinný uhradiť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 
obdobie užívania pozemku nájomné vo výške určenej v súlade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom mestskej časti. 

5. Ďalšie podmienky: mestská časť Bratislava-Staré Mesto bude oprávnená odstúpiť od  
nájomnej zmluvy v prípade, ak: 

a) účastník bude užívať predmet nájmu na iný ako dohodnutý účel alebo 
spôsobom odporujúcim zákonu, 

b) účastník  bude užívať predmet nájmu v rozpore so stavebným povolením na 
výstavbu bytového domu, 



c) účastník poruší povinnosť skolaudovať bytový dom najneskôr do 15.10.2014 
alebo povinnosť previesť na mestskú časť Bratislava-Staré Mesto vlastnícke 
právo k bytovému domu.  

 
   
 
Obsah zmluvy o budúcej zmluve, a ktorom vyhlasovate ľ OVS bezpodmiene čne trvá, je 
nasledovný:  
 

1. Záväzok postaviť bytový dom: Budúci predávajúci sa zaväzuje postaviť na vlastné 
náklady a nebezpečenstvo na parc. č.7249/1 nájomný bytový dom, ktorý bude spĺňať 
kritériá stanovené zák.č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania ( ďalej len 
„bytový dom“) pre bytové jednotky bežného štandardu opísané v bode 2. podmienok 
zmluvy o budúcej zmluve a bytový dom skolaudovať najneskôr do 15.10.2014. 
Budúci  predávajúci bude povinný pri výstavbe  a odpredaji bytového domu 
postupovať tak, aby umožnil mestskej časti Bratislava-Staré Mesto požiadať a splniť 
podmienky pre poskytnutie dotácie z Ministerstva  dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR v rámci Programu rozvoja bývania a úveru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania na kúpu bytov v bytovom dome. 

2. Predmet kúpy: 22-24 bytových jednotiek bežného štandardu s priemernou 
podlahovou plochou do 50-60 m2, oprávneným nákladom neprevyšujúcim 900,00 
Euro/m2 nachádzajúcich sa v nájomnom bytovom dome postavenom na pozemku 
parc.č.7249, kat. územie Staré Mesto, spĺňajúci podmienky zák.č.443/2010 Z.z. 
v znení neskorších predpisov, ako aj podmienky regulatívu územného plánu hl. 
mesta SR Bratislavy 

3. Kúpna cena: max. 900,00 Euro/m2 podlahovej plochy bytu 
4. Splatnosť kúpnej ceny: Kúpna cena bude zo strany mestskej časti Bratislava- Staré 

Mesto uhradená sčasti z dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR v rámcu programu rozvoja bývania a sčasti z úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania najneskôr do 15-ich dní po tom, čo mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto obdrží finančné prostriedky na svoj účet. 

5. Lehota na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy: 
           Budúci predávajúci  sa zaväzuje uzatvoriť budúcu kúpnu zmluvu najneskôr do 
15-ich dní po tom, čo  ho na uzatvorenie kúpnej zmluvy písomne vyzve mestská časť 
ako budúci kupujúci. Mestská časť bude oprávnená vyzvať budúceho predávajúceho 
na uzatvorenie kúpnej zmluvy až po tom, čo bude kúpa nájomných bytov schválená 
v miestnom zastupiteľstve a za podmienky, že bytový dom bude právoplatne 
skolaudovaný. 

6. Ďalšie podmienky: mestská časť Bratislava-Staré Mesto bude oprávnená odstúpiť od 
zmluvy o budúcej zmluve v prípade, ak: 

a) na bytový dom nebude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie 
najneskôr do 15.10.2014, 

b) na bytový dom nebude vydané právoplatné stavebné povolenie najneskôr do 
31.12.2013, 

c) mestská časť nezíska dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 
kúpu bytov v nájomnom bytovom dome, 

d) miestne zastupiteľstvo neschváli kúpu bytov v bytovom dome, 



e) nastane niektorá zo skutočností, pre ktoré môže mestská časť odstúpiť od 
nájomnej zmluvy.  

 
Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok ku zmluve o budúcej zmluve, 
ktorého obsahom bude upresnenie stavebných detailov bytového domu podľa 
projektovej dokumentácie vypracovanej na náklady budúceho predávajúceho 
v súlade s touto výzvou a pokynmi budúceho kupujúceho. 
 

7. Zmluvná pokuta:  
          Budúci predávajúci sa zaväzuje zaplatiť mestskej časti ak budúcemu kupujúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 1000 000,00 Eur v prípade, ak nastane niektorá zo skutočností 
uvedených v bode 6 písm. a),b), c) alebo e) podmienok zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve. Skutočnosť uvedená v písm. c) podmienok bude mať za následok vznik 
povinnosti budúceho predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu iba v prípade, ak mestská 
časť nedostane dotáciu alebo úver zavinením budúceho predávajúceho. 

 
 
Ostatné podmienky obchodnej verejnej sú ťaže: 
 
Účastník musí spĺňať podľa územného plánu nasledovné ukazovatele: 
Plocha je vymedzená pre hromadnú bytovú výstavbu s podstavanou, pristavanou resp. 
predstavanou občianskou vybavenosťou, podporujúcou hlavnú trasu pešieho pohybu, 
vrátane verejnej zelene, obslužných komunikácií a technickej infraštruktúry zabezpečujúcej 
jej obsluhu. 
Pre dané územie je nutné vypracovať podrobnejší zastavovací plán - urbanistickú štúdiu. 
Vo vymedzenom rozsahu je nutné riešiť odstavné plochy na pozemkoch stavebníka 
v rozsahu normového počtu odstavných miest. 
Účastník predloží k výberovému konaniu záväznú urbanisticko-architektonickú  štúdiu na 
dotknutom pozemku, ktorý je predmetom tejto OVS, pričom sa zaväzuje akceptovať 
pripomienky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k štúdii. Pripomienky mestská časť 
zapracuje do návrhu zmluvy o budúcej zmluve resp. nájomnej zmluvy, ktoré zašle 
víťaznému účastníkovi na podpis spolu s oznámením o to, že v OVS bol vybraný jeho 
návrh.  
 
V prípade, ak účastník zmluvu s pripomienkami odmietne uzatvoriť, týmto okamihom 
prestane byť mestská časť predmetným návrhom viazaná a účastník nebude oprávnený 
domáhať sa uzatvorenia zmlúv, ku ktorých uzavretiu smeruje táto OVS. 
 
Jednotliví záujemcovia, ktorými môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby so sídlom na 
území Slovenskej republiky resp. EÚ, sú oprávnení podávať návrhy v písomnej forme na 
Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, do podateľne do 15.8.2013 do 
12,00 hod. 
 
 
Obálka s ponukou musí byť na vonkajšej strane výrazne označená „Neotvára ť – 
obchodná verejná sú ťaž - pozemok pod NBD“.  Na obálke musí byť zároveň uvedený 
názov, resp. obchodné meno a sídlo uchádzača. 
 
 



Ponuky musia obsahova ť nasledovné náležitosti: 
 
• presné označenie záujemcu s uvedením obchodného mena, sídla, IČO, štatutárneho 

orgánu u právnickej osoby alebo uvedením obchodného mena, miesta podnikania 
a IČO u fyzickej osoby podnikateľa  alebo mena, priezviska, dátumu narodenia 
a adresy trvalého pobytu u fyzickej osoby nepodnikateľa, 

• návrh nájomnej zmluvy so zapracovanými podmienkami podľa tejto výzvy, 
• návrh zmluvy o budúcej zmluve so zapracovanými podmienkami podľa tejto výzvy 

spolu s uvedením navrhovanej kúpnej ceny za 1m2 podlahovej plochy bytu, 
• architektonickú a objemovú štúdiu nájomného bytového domu s 25 bytovými 

jednotkami v mierke M=1:100, resp. M=1:200 s uvedením konštrukčno-
materiálového riešenia zvislých nosných konštrukcií, 

• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
• referencie realizovaných stavieb, alebo obdobných projektov s uvedením investora 

a kontaktu na zodpovednú osobu- nepovinná príloha  
 
 
Žiadosť o doplňujúce informácie si uchádzač môže vyžiadať písomnou formou na adrese 
vyhlasovateľa, najneskôr však do 10 dní od začatia súťaže. Vysvetlenie k doplňujúcim 
informáciám budú zaslané všetkým uchádzačom do 5-ich dní od prijatia žiadosti 
o doplnenie informácií. 
 
 
Výzva bude zverejnená a verejnosti prístupná na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, Vajanského nábr. 3  Bratislava a  na internetovej stránke mestskej časti. 
 
 
Kritériá vyhodnocovania ponúk                                         váhový koeficient 
 
1. urbanisticko- architektonická štúdia nájomného bytového  
    domu a konštrukčno materiálové riešenie zvislých  
    nosných konštrukcií                                                                                  30% 
2. maximálna cena za 1m² podlahovej plochy nájomného bytu                   70% 
 
 
Vyhodnotenie 
 
Súťažné ponuky vyhodnotí komisia menovaná starostkou mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. Komisia v prvom rade posúdi splnenie podmienok účasti u jednotlivých  uchádzačov. 
Ponuku, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti vyhlasovateľ odmietne ako 
nespôsobilú na zhrnutie do súťaže. Odmietnutá bude taktiež ponuka doručená po lehote na 
predkladanie ponúk. 
 
K jednotlivým kritériám priradí člen komisie body podľa poradia úspešnosti ( podľa počtu 
hodnotených ponúk ) a vynásobí váhovým koeficientom. Poradie úspešnosti sa stanovuje 
odstupňovaním bodov váhového hodnotenia kritérií. Ponuka uchádzača s najvyšším 
váhovým hodnotením po sčítaní jednotlivých vyhodnocovacích kritérií je prvá v poradí. 
 



Vyhlasovateľ do 15-tich dní po uplynutí lehoty, do ktorej záujemcovia môžu svoje návrhy 
uplatniť, vyberie záujemcu a v rovnakej lehote uverejní výsledky OVS na internetovej 
stránke www.staremesto.sk s uvedením identifikačných údajov víťazného účastníka. 
Zároveň v tom istom termíne zašle víťaznému účastníkovi oznámenie o prijatí jeho návrhu 
nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve. 
Vyhlasovate ľ je oprávnený odmietnu ť všetky oprávnené návrhy. 
 
Minimálny po čet predložených návrhov sú dva návrhy. V opa čnom prípade bude 
obchodná verejná sú ťaž zrušená. 
 
Náklady  spojené s vypracovaním a predložením návrhu hradí záujemca. 
 
 
 
 
 
 
                                                              _____________________________ 
                                                                      PhDr. Tatiana Rosová 
                                                                     starostka mestskej časti  
 
 
 
 
Príloha: 
1. snímok z katastrálnej mapy s vyznačením predmetu OVS 

 
 



 



/ Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Interný list 

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

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

Čislo 
169/42098/2012/0ÚRlCer 

Vybavuje 
Černlk Silvester, Ing. arch., 

Bratislava 
08.10.2012 

Vec: Informäcla o vyuiltf pozemku parc. Č. 7249/1 z hl'adlska podmienok platnej ÚPD a vyjadrenie k näjmu 
pozemku. 

I 

!I,.okallta: 
K. Ú. Staré Mesto parc. Č. 
Zóna: 
Žiadate!: 
Žiadosť predložená: 
Zámer: 

tJ,lí'DPl;liilnskéhp 
7249/1 
CMO severovýchod 
oddelenie majetkové a Investičné 
17.09.2012 
nájom pozemku 

V zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie - Qzemného plánu hl. mesta SR Bratislavy, v zneni neskoriiich 
zmien a doplnkov je parcela Č. 7249/1 na ulici Dobiilnského, ktorý by mal byť predmetom nájmu pozemku, je súčasťou 
plOch definovaných ako: ZMIESANÉ ÚZEMIA - zmieiiané územia bývania a občianskej vybavenosti, kód 501. 
stabilizované plochy. 

ZMIEŠANÉ ÚZEMIA 
501 zmleiiané územia bývania a občianskej vybavenosti 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLOCH 
Územia slúžiace predovAetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianSkej vybavenosti v zónach 
celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dOrazom na vytváranie mestského prostredia a 
zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplex/tu prostredia centier a mestských tried. 
Podla pplóhy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajAieho mesta málopodlažná 
Zástavb,. Podiel bývania je v rozmedzi do 70 % celkových podlažných plOch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. 
Zariademia občianskej vybavenosti sú situované predovAetkým ako vstavané zariadenia v polyfunkčných objektoch. 
Súčasťdu územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a 
zariadenia pre požiarnu a civilnúobrahu. 
SPOSOBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLOCH 
prevládajúce 

- polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti 
prlpustné 

V územi je prlpustné umiestňovať najmä: 
- bytové domy 
- zariaqlenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokÚ komplexnosť prostredia centier a mestských tried: 

• zariadenia administrativy, správy a riadenia 
• zariadenia kultúry a zábavy 
- zariadenia cirkvi a na vykonávanie obradov 
• ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 
• zariadenia verejného stravovania 
• zariadenia obchodu a služieb 
• zariadenia zdravotnictva a sociálnej starostlivosti 
• zariadenia školstva, vedy a výskumu 
• zeleň liniovú ,a ploAnú . 
- vodné plochy ako súčasť parteru a plOch zelene 
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 
V územi je pripustné umiestňovať v obmedzenom roz.sahu 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 obsahom 

škodllvfn z domácnosti 
neprlpustné 

V územi nie je pripustné umiestňovať najmä: 
- zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okoll 
- areálové zariadenia občianskej vybavenosti s vysokou koncentráciou osôb a m~rokml na obsluhu územia 
- zariadenia vefkoobchodu 
- autokempingy 
- areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a pofnohospodárskej 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 

Záver: 
Za predpokladu, že budúce funkčné využitie bude v súlade s platným územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, resp. 

so zretefom na súčasné funkčné využitie parcely, k nájmu pozem~~,n~m~fl'l~'vý!lrady, 

S pozdravom 

Ing. arch. r. 

Co.: TU: OÚR 

vedúci odde ~ 

/ 


