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Zodpovedný: 

Mgr. PhDr. Štefan Jav 
vedúci oddelenia 
majetkového a inve tičného 

Spracovatel': 

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 zastupitel'stva: 

- v materiáli 

Materiál obsahuje: 

návrh uznesenia 
dôvodovú správu 
kópiu katastrálnej mapy 
územnoplánovaciu informáciu 

Bratislava, október 2013 



Návrh uznesenia 

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 nehnuteľnosti vo vlastníctve 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Dobšinského ulici, a 
to pozemok parc.č. 7249/1, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV Č. 9514 
ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 947 m2, do nájmu spoločnosti PROXENTA 
Private Equity, s. r. o., sídlo: Räntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 962 160 za cenu 
1,00 EUR/rok. 

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

3. Doba nájmu: do nadobudnutia vlastníckeho práva prenajímateľa k nájomnému bytovému 
domu, ktorý bude umiestnený na predmete nájmu. 

B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájomca, ktorého ponuka v obchodnej verejnej 
súťaži bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, zabezpečí na vlastné náklady a nebezpečenstvo 
výstavbu nájonmého bytového domu na pozemku prenajímateľa, ktorý v zmysle zmluvy o budúcej 
zmluve prevedie do výlučného vlastníctva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 



Dôvodová správa 

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť vo vlastnictve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúca sa v Bratislave na Dobšinského ulici, a to pozemok parc.č. 7249/1 (ďalej len 
"pozemok"), k. Ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV Č. 9514 ako zastavané plochy 
a nádvoria, o výmere 947 m2

. 

Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že nájomca, ktorého ponuka v obchodnej 
verejnej súťaži smerujúcej k uzavretiu zmluvy o nájme nehnuteľnosti s cieľom výstavby nájonmého 
bytového domu na Dobšinského ulici, bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, zabezpečí na uvedenom 
pozemku na vlastné náklady a nebezpečenstvo výstavbu nájomného bytového domu s 24 bytovými 
jednotkami, ktorý v zmysle zmluvy o budúcej zmluve prevedie do vlastníctva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. Investičný zámer výstavby nájomného bytového domu na Dobšinského ulici 
a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č.108/2013 dňa 
25.6.2013. 

Prenajímateľ, ako stavebník bude musieť vo veci územného konania a stavebného povolenia 
deklarovať zmluvný vzťah k uvedenému pozemku. 

Pozemok bude prenajatý do dobu určitú, najneskôr do termínu právoplatného prevodu 
nehnuteľnosti - nájonmého bytového domu do vlastníctva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto. 
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Pre: Ferko Andrej, Ing., oddelenie majetkové a investičné, referát majetkový 

Interný list 

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

Člslo 
169/42098/2012/00R/Cer 

Vybavuje 
Černik Silvester, Ing. arch .. 

Bratislava 
08.10.2012 

Vec: Informácia o využiti pozemku parc. č. 7249/1 z hľadiska podmienok platnej ÚPD a vyjadrenie k nájmu 
pozemku. 

lokalita: 
K. U. Staré Mesto parc. č. 
Zóna: 
Žladater: 
Žiadosť predložená: 
Zámer: 

ul. Dobšinského 
7249/1 
GMO severovýchod 
oddelenie majetkové a investičné 
17.09.2012 
nájom pozemku 

V zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie - Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, v znení neskorších 
zmien a doplnkov je parcela Č. 7249/1 na ulici Dobšinského, ktorý by mal byť predmetom nájmu pozemku, je súčasťou 
plôch deflnovan~ch ako: ZMIEŠANÉ ÚZEMIA - zmiešané územia b~ania a občianskej vybavenosti, kód 501. 
stabilizované plochy. 

ZMIEŠANÉ ÚZEMIA 
501 zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 
Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občIanskej vybavenosti v zónach 
celomestského a nadmestského v~namu a na rozvojových osiach, s dôrazom na vytváranie mestského prostredia a 
zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú kompleXitu prostredia centier a mestských tried. 
podra polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho mesta málopodlažná 
zástavba. Podiel b~vanla je v rozmedzl do 70 % celkových podlažn~ch plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. 
Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým ako vstavané zariadenia v polyfunkčn9ch objektoch. 
Súčasťou územia sú plochy zelene. vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garflže a 
zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 
SPOSÔBY VYUŽiTIA FUNKčNÝCH PLÔCH 
prevládajúce 

o polyfunkčné objekty b~ania a občianskej vybavenosti 
prípustné 

V územi je pripustné umiestňovať najmä: 
- bytové domy 
- zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexnosť prostredia centier a mestských tried: 

- zariadenia administratívy, správy a riadenia 
- zariadenia kultúry a zábavy 
- zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 
- ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 
- zariadenia verejného stravovania 
- zariadenia obchodu a služieb 
- zariadenia zdravotnfctva a sociálnej starostlivosti 
- zariadenia školstva, vedy a výskumu 
- zeleň Ifniovú~a plošnú 
- vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 
V územI je prrpustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu 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 komunélnych Odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom 

äkodllvln z domácnosti 
naprfpustné 
V územi nie je pripusIné umiestnovaf najmä: 
• zariadenia s negatlvnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich Okolf 
- areálové zariadenia občianskej vybavenosti s vysokou koncentráciou osOb a nárokmi na obsluhu územia 
• zariadenia vefkoobchodu 
• autokempingy 
• areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a pornohospodárskej výroby 
- skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 
• stavby na individuálnu rekreáciu 
- zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustný'ch 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 zreteľom na súčasné funkčné využitie parcely, k nájmu pozemku neméme Výhrady. 

S pozdravom 

Co.:TU:OÚR 

Ing. arch. M r._a 
vedúci Odde? 


