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Bratislava, október 2013 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 22.10.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 29.10.2013 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj pozemku parc. č. 21500/6 na Javorinskej 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. 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 Javorinskej 
ulici, a to pozemok parc.č. 21500/6, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, do vlastníctva Karolovi Ježovi, bytom 
Javorinská 13, 811 03 Bratislava, za cenu 8280,- 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 3 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 polovičný spoluvlastnícky podiel na  

susedných pozemkoch parc.č.21500/2, 21500/7, 21500/8 ako aj na stavbách na pozemkoch   
parc.č. 21500/7 a 21500/8. 



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 Javorinskej 
ulici, a to pozemok  parc.č. 21500/6 (ďalej len „pozemok“), zapísaný v katastri nehnuteľností na LV 
č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadateľ má polovičný spoluvlastnícky podiel 

na  susedných pozemkoch parc.č.21500/2, 21500/7, 21500/8 ako aj na stavbách na pozemkoch   
parc.č. 21500/7 a 21500/8. 

 
 
Všeobecná hodnota  predávaného pozemku  určená  znaleckým  posudkom  vypracovaným      

Ing. Jurajom Nagyom, PhD. dňa 01.07.2013, č. 36/2013 je 8 176,96 EUR, čo predstavuje          
355,52 EUR/m2 a predajná cena je navýšená na hodnotu 360,00 EUR/m2. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 10.10.2013 predaj 

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

 
Minimálna predajná cena schválená primátorom hlavného mesta SR Bratislavy je 357,- EUR/m2. 
 
Predajná cena za 1 m2 je 360,- EUR. 
 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 



 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

~m~ 
~ 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 
4397/20093/2013/0ÚR/Cer 

Vybavuje 
Černik Silvester, Ing. arch., 

Bratislava 
30.04.2013 

Vec: Informácia o využití pozemku parc. Č. 21500/6 na ul. Javorlnská z hl'adiska podmienok platnej ÚPD a 
vyjadrenie k predaju 

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

Javonnská ulica 
21500/6 
A4 Mudroňova sever - Palisády 

oddelenie majetkové a investičné 
27. 03.2013 
predaj pozemku 

V zmysle platnej ÚPD - územného plánu zóny A4 Mudroňova sever - Palisády, rok 2007, v znení neskorších 
aktualizácií je záujmová parcela Č. 21500/6 na Javorinskej ulící súčasťou regulačného bloku Č. 24 - 2. 

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia platné pre RB č. 24-2 sú nasledovné: 

Charakteristika a limity súčasného stavu: rOdinné domy, súčasť pamiatkovej zóny CMO, 
Funkčné využitie: bývanie 
Druh stavby: RD- rodinný dom 
Spôsob zástavby: samostatne stojaci RO 

Maximálna podlažnosť PP/NP/UP: 
Maximálny index zastavanej plochy: 
Minimálny index prirodnej plochy: 
Minimálna vel'kosť stavebného pozemku: 

radové RO na Javorinskej ul. 
1/2/1 
0,30 
0,55 

Maximálna veľkosť stavebného pozemku pre výpočet indexu zastavanosti: 
600m2 

1000 m2 

11 m3/m2 Maximálny index stavebného objemu: 
Oplotenie: 

Predná stavebná čiara ( PČ) 
Predná stavebná čiara ( PČ) - Bočná 
Zadná stavebná čiara ( ZČ ) 

max. 1 600 mm - pevný plot 
max. 1 000 mm - živý plot 
min. 3 m od Ue Javbrinská ul. 
podľa regulačného výkresu 
podľa regulačného výkresu 



Zoznam parciel v bloku: 
Č. 
reg.bloku Parcela stavby Parcela záhrady č. reg.bloku Parcela stavby Parcolazáhrady 

24-2 1582.1581/2 1581/1 24·2 1568/13 1568/5 

24' 2 1583 1584 24-2 1564/2.5,6 1564/1 

24-2 1586 1565 24-2 1565/3,15 1565/12 

24-2 1587 1588 24-2 1565/4 1565/1 

24-2 1590,1591n,8,14,3 1591/13,9,5,11 24-2 1565120 

24-2 1591/4, 6 24-2 1609/3 

24-2 1574/4 24·2 1609/2 

24-2 1574/3 24-2 1606/20 1606/18 

24·2 1573 1574/1 24-2 1606/15 

24-2 1576 1575 24-2 1606114 

24-2 1577 1578 24-2 1606/13 
č. 
reg.bloku Parcela stavby Parcela záhrady č, regJ,loku Parcela stavby Parcela záhrady 

24·2 1560 1579 24-2 1606/12 . 

24·2 1570/13,4,5,12 24-2 1606/11 
1569/4,3,2,1567/ 

24-2 6,7, 24-2 1606110 

24-2 1570/29 24-2 160619 

24·2 1570/12,3,2,10,156912,67 24·2 1606/8 

24·2 1570/8 1570/1 24-2 21500/6,160617, 

24·2 1568/1910 1568/8 24-2 1606/3,1606/17 

24-2 156817 156812 24-2 2150017 . 

24-2 1568/11,12 1568/3 24-2 21500/8,5,9,10 

24-2 1568/6 1568/4 24-2 21S00i2,4 

Predná stavebná čiara môže byť prekročená len budovou garáže, pri dodržan I limitov . vyplývajúcich z ostatných 
regulatívov. V územi vymedzenom uličnou čiarou a prednou stavebnou čiarou musí plocha zelene tvoriť viac ako 50% 
z tejto plochy. 
(Riešenie statickej dopravy v územnom pláne zóny M Mudroňova sever - Palisády je vo všeobecnosti riešené 
garážami ná vlastných pozemkoch.) 

Záver: 
Za predpokladu, že pozemok na parc. Č. 21500/6, resp. stavby na pozemku budú využité v súlade sei stanoveným 
funkčným využit1m a platnou reguláciou v zmysle ÚPD - územného plánu zóny A4 Mudroňova sever - Palisády, rok 2007, 
v znení neskoršich aktualizácii, nemáme výhrady k odpredaju predmetného pozemku. J,,' 

S pozdravom _ ....... .. .... .-&>7~"-'= 
-:;; ,Mgr. ~ . ~I;:~:~-~::~ 
~:~Ú~~\"le.i/ a územného rozvoja 

CO.: TU: OÚR 


