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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady      dňa 04.03.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 11.03.2014 
 
 
 
 

N  Á V  R  H  
na nájom časti pozemku parc. č. 8680/13 na Špitálskej ulici 

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 

 
  
 
 
 
 



 
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 nehnuteľnosti vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej 
sa v Bratislave na Špitálskej ulici, a to časť pozemku  parc.č. 8680/13, k.ú. Staré Mesto, 
zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere   66 
m2 z celkovej výmery 121 m2 do nájmu Ľubomírovi Bednárovi bytom: Brižitská 32,           841 
01 Bratislava 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: 1 rok 
 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok leží vedľa bytového domu na    Špitálskej 

10, kde žiadateľ vlastní v polovičnom vlastníctve tri nebytové priestory, v ktorých bude prebiehať 
rekonštrukcia a predmetnú časť pozemku bude využívať ako manipulačný priestor. 
 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave na Špitálskej ulici, a to časť pozemku 
parc.č. 8680/13 (ďalej len „pozemok“), k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV  
č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 66 m2 z celkovej výmery         121 m2. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že pozemok leží vedľa bytového domu na    

Špitálskej 10, kde žiadateľ vlastní v polovičnom vlastníctve tri nebytové priestory, v ktorých bude 
prebiehať rekonštrukcia a predmetnú časť pozemku bude využívať ako manipulačný priestor. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 20.02.2014 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-Staré Mesto 

'P,rf;f'P,r 

~ Interný list 

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

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

Číslo 
1197/48470/2013/0ÚRlCer 

Vybavuje 
Černík Silvester, ing. arch., 

Bratislava 
11.11.2013 

Vec: Informácia o využiti pozemku parc. č. 8680/13 na ul. Špitálskej z hľadiska podmienok platnej ÚPD a 
vyjadrenie ku nájmu pozemku. 

Lokalita: 
K. Ú. Staré Mesto 
Zóna: 
žiadater: 
Žiadosť predložená: 
Zámer: 

ulica Špitálska 
parc. Č. 8680/13 
Dunajská 
oddelenie majetkové a investičné 
17.10.2013 
nájom pozemku 

V zmysle platnej ÚPD - územného plánu zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2005, v znení neskoršich aktualizácií je 
záujmový pozemok registra parc. Č . 8680/13, ktorá sa nachádza na ulici Špitálska - patri do regulačného bloku č.17/4 -co 

Záväzné regulatívy priestorového usporiadania územia platné pre blok č. 17/4 sú nasledovné: 

Smerná časť 
Vymedzenie bloku ulicami: 
Špitálska, Lazaretská. Cukrová, Rajská 
Plocha bloku: 2,19 ha 
Charakteristika: 
Dominantami bloku sú vyškové administratívne budovy Ministerstiev a centrálnych úradov SR. 
postavených v 70-tych rokoch na mieste bývalého sirotinca a neskOr kasární. Solitérne pochopený 
koncept budov Ministerstiev výrazne zmenil charakter pôvodnej homogénnej blokovej zástavby. Blok 
nemá definovanú stavebnú čiaru za strany Špitálskej ulice. Na Rajskej ulici sa nachádzajú pozostatky 
pôvodnej zástavby domova nezastavaná preluka využívaná ako parkovisko. Z južnej strany tvori 
hranicu bloku zástavba administratívnych budov spojených dvojpodlažnou nadzemnou parkovacou 
garážou. V Jeho konci je situovaná konečná zastávka MHD trolejbusovej dopravy. 
Administratívna budova a sklady železiarskeho tovaru Ferona sú nevhodnou funkciou v územi s 
vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu. 
Pred budovami centrálnych úradov je vermi cenné stromoradie $Ofory japonskej a pri chodniku na 
Špitálskej ulici je mladé stromoradie lipy malolislej. Zo strany Lazaretskej je blok stavebne 
konsolidovaný a lemovaný stromorad fm celtisu. 
Limity: 
1. Nehnuterná národná kultúrna pamiatka evidovaná v ÚZ NhNKP: -
2. Stromoradie na Špitálskej ulici a Lazaretskej ulici. 

Záväzná časť 
Regulatívy priestorového usporiadania: 
Stavebné čia'Y : 
Špitálska kompaktná zástavba 
lazaretská kompaktná zástavba 
Cukrová kompaktná zástavba 
Rajská kompaktná zástavba 
Revitalizovať Špitálsku ulicu v úseku pred Ministerstvami dostavbami obnažených šiltových stien tak, 
aby sa zúžlIa dimenzia priehradu na areál a vytvoril sa priestor charakteru námestia vpredpoll 
administfatlvnych budov. Stavebnú čiaru viesť v predlžení nárožného objektu Šitálska-Lazarelská so 
zachytenfm historickej stavebnej čiary a cez jej zalomenie sa napojiť na bytový dom na Špitálskej č.2. 
Výškovo je nutné nadviazať na výšku rims susediacich objektov, ploché strechy s ustúpeným podlažím. 
Zachovar pritom stromoradie na Špitálskej ulici. 
Zo strany zadných traktov domov na Lazaretskej č2-6 doplniť šilty v zmysle priebehu vnútornej 
stavebnej čiary a podľa hmotovo-priestorových možností a svetelno-technických podmienok. 
V podzemných podlažiach dostavby štltov na Spitálskej ulici a pod predpolím administratfvnych budov 
umiestni! podzemnú parkovaciu garáž, na streche ktorej vysadiť solitérne stromy. 
Radovú zástavbu na Rajskej ulici doplniť. rešpektovať pritom objekt č.p.8642. do novej zástavby zapojiť 
nárožný bytový dom. Pasážou v parteri prepojiť Rajskú ulicu s priestorom pred Charlie's Centrom 



 

a ďalej s prechodom na námestie pred budovami ministerstiev. 
V podzemných podlažiach požadovať parkovaciu garáž. 
Vymiestniť nevhodnú prevádzku Ferony. 
Typ slrechy: ploché s ustúpeným najvyšším podlažím a terasou 
Podlažnosť: max 6 NP+ustúpené na Špitálskej 

max 5 NP+ustúpené na Rajskej 
Novostavby: 
17/41a Rajská 7,9,11, 5 NP+ustúpené podlažie, plochá strecha, výška rlmsy 20,6m 
17141b Spitálska, dostavba štítu, max 6 NP+ustúpené podlažie, plochá strecha, výška rímsy 20,6m 
17/41c Špitálska. dostavba štítu. max 6 NP+ustúpené pod/aiíe. plochá strecha. VÝška rímsy 21.3m 
17/4/e Lazaretská (býv. Ferona), max 4NP+ustúpené podlažie, plochá strecha, výška rímsy 17,Om 
Nadstavby: 
17141d Rajská 5, parc.č.8642, +3 podlažia+strecha, výška hrebeňa strechy 20,8m 
Nadstavba nadzemnej dvojpodlažnej garáže na predlžení Cukrovej o +2 podlažia 
Regulatívy funkčného využitia: 
Zmiešané územie občianska vybavenosť s podielom bývania. 
17/4/fVPS č.3 Hromadná podzemná parkovacia garáž pod námestím, 140 miest 
Neprípustné funkcie: 
Výroba s negativnym vplyvom na životné prostredie, sklady, trvalé stavebné dvory a predajne 
stavebnín, mechanické a údržbárske dielne, čGrpacie stanice a autoservisy, malovýroba s negatTvnym 
vplyvom na prostredie, práčovne a čistiarne väčšieho rozsahu, zberne surovín. 

Bilančné údaje: 
Index zastavania bloku: 
Index podlažnej plochy: 

Záver: 

stav 0,51 
stav 2,18 

návrh 0,56 
návrh 2,44 

b)1yvlOzsahu5np. 

Za predpokladu, že pozemok parc. č. 8680/13 bude využitý v súlade s platnou 
výhrady. 

IPLrnmrláme k nájmu pozemku 

S pozdravom, 

Co.: TU: OÚR 
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~Ch. Mgr//rt. Sll~~~t~~ e~r~ik- _______ 
vedúcloddelé la územného rozvoja -, 
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