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Bratislava, december 2013 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 03.12.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 10.12.2013 
 
 
 
 

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 zreteľa 

 
 
 

 
Predkladateľ:             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 zastupiteľstva: 
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ: 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, ktoré dlhodobo využíva. 
 



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, ktoré dlhodobo využíva. 
 

Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 14.11.2013 schváliť nájom 
predmetných pozemkov v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 
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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
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