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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 17.06.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 24.06.2014 
 
 
 
 

N  Á V  R  H  
na predaj pozemku parc.č. 1723/14 na ulici Kráľovské údolie 

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  
- informatívnu snímku z mapy  
- územnoplánovaciu informáciu 
- geometrický plán 

 
  
 
 
 



 
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 ulici 
Kráľovské údolie, a to pozemok parc.č. 1723/14, zapísaný v katastri nehnuteľností na          
LV č.10 ako ostatné plochy o výmere 46 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva Romanovi 
Kováčovi a Ľubici Kováčovej, rod. Horňanskej, obaja bytom Sibírska 43, 831 02 Bratislava, za 
cenu 13 800,- 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 pre žiadateľa je to jediná prístupová cestička ku 
kanalizačnej prípojke vedúcej z pozemku žiadateľa, parc.č. 1725/1 do kanalizačného zberača. Prístup 
k prípojke je potrebný pre prípadnú kontrolu, údržbu a opravu. Predmetný pozemok, bývalý 
vinohradnícky chodníček, v súčasnosti už neplní svoju pôvodnú funkciu, a to zabezpečenie lepšieho 
prechodu medzi vinohradmi. 



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 ulici 
Kráľovské údolie, a to pozemok parc.č. 1723/14 (ďalej len „pozemok“), zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné plochy o výmere 46 m2. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že pre žiadateľa je to jediná prístupová cestička ku 
kanalizačnej prípojke vedúcej z pozemku žiadateľa, parc.č. 1725/1 do kanalizačného zberača. Prístup 
k prípojke je potrebný pre prípadnú kontrolu, údržbu a opravu. Predmetný pozemok, bývalý 
vinohradnícky chodníček, v súčasnosti už neplní svoju pôvodnú funkciu, a to zabezpečenie lepšieho 
prechodu medzi vinohradmi. 
 

Všeobecná hodnota  predávaného pozemku  určená  znaleckým  posudkom  vypracovaným                
Ing. Ivanom Čárskym dňa 17.08.2013 č. 17/2013 je 47 054,47 EUR, čo predstavuje 299,71 EUR/m2 
a predajná cena je navýšená na hodnotu 300,- EUR/m2. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 09.06.2014 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 300,- EUR/m2. 
 
Predajná cena za 1 m2 je 300,- EUR. 
 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 



 
 
 



/ Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

~1TI~ 
~ 

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

Interný list 

Od: Černík Sílvester, Ing. arch., Mgr., oddelenie územného rozvoja, referát územného rozvoja 

Číslo Vybavuje Bratislava 
169/45691/2012/0ÚRlCer Černík Silvester, Ing. arch., 30.10.2012 
Vec: Informácia o využití pozemku parc. č. 1723/5 na ul. Král'ovské údolie z hl'adlska podmienok platnej ÚPD a 

vyjadrenie k predaju pozemku 

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

ulica Krárovské údolie 
1723/5 
Krárovské údolie - Bôrik 
10/19-4 
oddelenie majetkové a Investičné 
01.10.2012 
predaj pozemku 

V zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie - územného plánu zóny Krárovské údolie - Bôrik v zneni 
neskoršich aktualizácií je parcela Č. 1723/5 na ulici Krárovské údolie súčasťou sektoru Č. 10/19-4. 

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia platné pre sektor č. 10/1.9-4 sú nasledovné: 

Vymedzenie sektora: 
Územie nad novo navrhovanou komunikáciou v predlžení ul. Krárovské údolie južnou hranicou sektoru 10/19-1 RO na 

Radvanskej ul. 
Výmera sektora: 1,74 ha 
Charakteristika súčasného stavu: 

Záhrady, časť územia zdevastovaná náletovou zelenou a stromami zo zvyškov záhrad, v súčasnosti 1 neobývaný 
RO-S 

Zásady návrhu: 
Riešiť osadenie navrhovaných RO-S, obnoviť pešie prepojenie z Krárovského údolia na Radvanskú. 

Odporúčané regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania: 
parcelácia: A, B, C 

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania: 
funkčné využitie: bývanie 
stavebná činnosť: U, R, P, N 
typologický druh zástavby: RO-S 
maximálna podlažnosf: 2 nadzemné podlažia +1 podkrovie 
index zastavanej plochy: 0,20 
index prírodnej plochy: 0,70 
koeficient stavebného objemu RO : K max. = 10,5 - 11,0 
zadná stavebná čiara: max. 25 m od komunikácie 
komunikácie: trasovanie pešieho chodnika z Radvanskej na Údolnú medzi parcelami 

1727/4 a 1728/3 s napojením na trasu v sektore 10/19-1 
Minimálna verkosť stavebného pozemku RO: 
novovytvorená parcela: 1000 m2 
pôvodná parcela: 600 m2 (parc.c. 1723/3, 1724/2, 1724/3, 1726/4,6, 1727/3, 1727/4, 1728/3, 

1863/2,1864,1863/2,5,1865/8,1728/3) 
osobitne posudzovaná parcela: parc.c. 1726/18) .. 

~;;:~y. Za predpokladu, že pozemok parc. Č. 1723/5 bude využitý v súlade s platnou U~Z/?~ predaju pozemku 

S p()zdravom _.--. --.-..... - -., .. ,?::~~/ 
~ arch. Mgr' a /~ Silv te<.Č!lrník 

veduei,~ddelť' územného roZVOJa--........... 

Co.: TU: OÚR 'vl "'" 
, 



 


