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

N  Á  V  R  H  
na nájom pozemkov parc. č. 4734/5, 4734/6, 4734/7, 4734/8, 4734/9, 4734/10, 4734/11 

na ulici Pri Habánskom mlyne 
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 evidencie občianskych 

združení 
 
  
 



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, nachádzajúce 
sa v Bratislave na ulici Pri Habánskom mlyne, a to pozemkov parc.č. 4734/5, 4734/6, 4734/7, 
4734/8, 4734/9, 4734/10, 4734/11, k.ú. Staré Mesto, zapísané v katastri nehnuteľností na LV 
č. 10 ako ostatné plochy o výmerách 167 m2, 253 m2, 703 m2, 273 m2, 711m2, 410 m2,        
918 m2  do nájmu združeniu TJ SLOVAN Patrónka, sídlo: Lovinského 43, 811 04 Bratislava, 
IČO: 308 05 261 za cenu 0,70 EUR/m2/rok. 

2. Cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených 
v nájomnej zmluve. 

 
3. Doba nájmu: 20 rokov 

 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že na predmetných pozemkoch sa nachádzajú  

športoviská (časť tenisových kurtov, volejbalové ihrisko) žiadateľa. Žiadateľ predmetné pozemky 
využíva a udržuje posledných 55 rokov. 
 



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, nachádzajúca sa v Bratislave na ulici Pri Habánskom mlyne, a 
to pozemky  4734/5, 4734/6, 4734/7, 4734/8, 4734/9, 4734/10, 4734/11, k.ú. Staré Mesto, zapísané 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné plochy o výmerách 167 m2, 253 m2, 703 m2, 273 m2, 
711m2, 410 m2, 918 m2, k.ú. Staré Mesto zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné 
plochy. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že na predmetných pozemkoch sa nachádzajú  

športoviská (časť tenisových dvorcov, časť volejbalového ihriska) žiadateľa. Žiadateľ predmetné 
pozemky využíva a udržuje posledných 55 rokov. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 10.10.2013 schváliť nájom 

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



 



 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-5taré Mesto 

~m~ 
~ Interný list 

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

Od: Černík Silvester, Ing. arch., Mgr., oddelenie územného rozvoja, odd územného rozvoja 

Číslo 
1197/42982/2013/0ÚRlCer 

Vybavuje 
Černík Silvester, Ing. arch., 

Bratislava 
02.10.2013 

Vec: Informácia o využiti pozemkov parc. č. 4734/5, 4734/6, 4734/7, 4734/8, 4734/9, 4734/10, 4734/11 z hl'adiska 
podmienok platnej ÚPD a vyjadrenie k nájmu pozemkov. 

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

ul. Pri Habánskom mlyne 
4734/5,4734/6,4734/7,4734/8,4734/9,4734/10,4734/11 
Machnáč 
oddelenie majetkové a investičné 
24.09.2013 
nájom pozemkov 

V zmysle platnej ÚPD - územného plánu zóny Machnáč - zmeny a doplnky, rok 2002, SÚ záujmové parcely č.: 4734/5, 
4734/6,4734/7,4734/8,4734/9,4734/10,4734/11 na ul. Pri Habánskom mlyne súčasťou sektoru Č. 4 - 44/1. 

Vymedzenie sektora: 
Ulicami Pri Habánskom mlyne, Lovinského a južnou hranicou plochy športového areálu s hranicou vysokého porastu. 
Charakteristika súčasného stavu: 
Na ploche sú umiestnené tenisové kurty vytvárajúce spolu s minimálnou vybavenosťou základ pre športový areál celej 
zóny Machnáč, ale nie len pre ňu. Päť objektov na Lovinského ul. je dominujúcim uzáverom zástavby. Dopravne dobre 
napojené na MHD. OV c. 28 - predaj, služby: 
OV c. 26 - reštaurácia a tenisové kurty. 
Celková rozloha sektora: 2,416 ha. 
Odporúčané regulativy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia: 
Limit ekologický 
o zachovať ochranné pásmo 25 m od ul. Lovinského, Pri Habánskom mlyne 
o ochranné pásmo 15 m od vysokého listnatého porastu - nezastaviterná plocha 
o výsadba vzrastlej zelene, stromoradie 
Záväzné regulativy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia 
- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a 
podnikateľské aktivity s negatfvnym vplyvom na spoločenské prostredie. Porno hospodárska výroba, skladovacie okrsky, 
jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu. 
- zachoval' : plochy športu a rekreácie 
- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: bytový dom, rodinný dom 
- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová, terasová zástavba, združovanie sekci! bytových 
domov, nepriehradné oplotenie 
- stavebná činnost' povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba 
- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej a prírodnej 
plochy: 
minimálna: pre rodinný dom 800 m2, pre bytový dom 1500 m2 a objekt občianskej vybavenosti 1500 m2 
maximálna: pre rodinný dom 1500 m2, bytový dom 2000 m2 a objekt občianskej vybavenosti 2000 m2 
- index zastavanej plochy: 0,20 
- index prírodnej plochy: 0,40 
- maximálna pOdlažnosI': 2 nadzemné pOdlažia pre rodinný dom, bytový dom a objekt občianskej vybavenosti 4 
nadzemné podlažia, u všetkých plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou .úrovňou využitia alebo plus ustúpené 
podlažie a maximálne 1 podzemné podlažie vnímaterné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované 
- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, dodržať 
nezastavaternosť ochranného pásma 15 m od vzrastlého listnatého porastu a dodržať nezastaviternosť ochranného 
pásma 50 m od osi rýchlostnej komunikácie Mlynská dolina do územia, zachovať a chrániť vzrasti ú zeleň, v rozsahu 
priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými 
mechanizmami. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa - OÚ Bratislava I, 
odborPPLH. 



 

- dop·rava a technická infraštruktúra: rešpektovať existujúce trasy a ochranné pásma vedení technickej vybavenosti 

Záver: 
Za predpokladu, že pozemky na parc. č. 4734/5, 4734/6, 4734/7, 4734/8, 4734/9, 4734/10, 4734/11, budú využité v súlade 
so stanoveným funkčným využitím a platnou reguláciou v zmysle ÚPD - územného plánu zóny Machnáč - zmeny a 
doplnky, rok 2002, v znení neskoršich aktualizácií, nemáme výhrady k nájmu predmetných pozemkov. 

S pozdravom 

Co.: TU: OÚR 
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Predmet: Evidencia občianskych združení
Od: Ulo?en? v programe Windows Internet Explorer 8 <Ulo?en? v programe Windows Internet Explorer
8>
Dátum: Tue, 8 Oct 2013 11:03:05 +0200

znak 
SR

Evidencia občianskych združení
Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
 

Výpis z registra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.
Názov združenia TJ Slovan Patrónka
Sídlo Lovinského 43, 81104 Bratislava, Slovenská republika
Dátum vzniku 27.06.1990
Dátum vstupu do likvidácie
Dátum zániku
Oblasti činnosti

TJ
Späť
 
| Hlavný zoznam | Úvod | Abecedný zoznam združení - aktuálny | Abecedný zoznam združení - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Registračného čísla | IČO | Oblasti činnosti |
  | Informácie o registrácii | Návod na používanie registra |
 
 
| Správca obsahu (MV SR) |  Technický prevádzkovateľ (IVeS) |  Vyhlásenie o prístupnosti |
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