
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava, jún 2014 
 

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

N  Á V  R  H  
na uzavretie zmluvy o vzájomnom prevode pozemku vo vlastníctve mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a pozemku vo vlastníctve Ing. Karola Kajdiho ako prípadu 

hodného 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  
- informačnú snímku z mapy 
- geometrický plán 
- 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. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa uzatvorenie zmluvy o vzájomnom prevode pozemku, predmetom ktorej je prevod 
nehnuteľnosti vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa 
v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici Na hrebienku, a to pozemok parc.č. 2516/13, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 9538 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 do 
vlastníctva  Ing. Karolovi Kajdimu, bytom Námestie hraničiarov 6/A, 851 03 Bratislava za cenu  
1 608,- EUR, 

 
a prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. Karola Kajdiho, bytom Námestie hraničiarov 6/A, 
851 03 Bratislava, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici Na hrebienku, a to 
pozemok parc.č. 2502/12, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 9629 ako ostatné plochy 
o výmere 4 m2 do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za cenu  1 608,- EUR. 

 
2. V prípade, že nedôjde k podpísaniu zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov zmluvnými 

stranami do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto týkajúceho sa prevodu nehnuteľností, stratí uznesenie platnosť. 

 
B. konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že mestská časť získa do vlastníctva  za rovnakú cenu             
o rovnakej výmere susedný pozemok parc.č. 2502/12, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 9629 
ako ostatné plochy o výmere 4 m2, ktorý sa nachádza v areáli Základnej školy Mudroňova 83, a ktorý 
je vo vlastníctve žiadateľa. Mestská časť takto získa do vlastníctva pozemok, na ktorom sa nachádza 
betónový stĺp s bránou, ktorá tvorí jediný príjazd pre zásobovanie základnej školy. 



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 
 

Predmetom vzájomného prevodu je nehnuteľnosť vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, nachádzajúca sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici Na hrebienku, a to pozemok            
parc.č. 2516/13 (ďalej len „pozemok“), zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 9538 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 4 m2, ktorý bol geometrickým plánom č. 11/a/2014 úradne overeným dňa 
09.05.2014 pod č. 969/14 oddelený z pozemku parc.č. 2516/8, 

 
a nehnuteľnosť vo vlastníctve Ing. Karola Kajdiho, bytom Námestie hraničiarov 6/A,                851 

03 Bratislava, nachádzajúcej sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto na ulici Na hrebienku, a to pozemok 
parc.č. 2502/12, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 9629 ako ostatné plochy o výmere 4 m2 do 
vlastníctva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že mestská časť získa do vlastníctva  za rovnakú 

cenu o rovnakej výmere susedný pozemok parc.č. 2502/12, zapísaný v katastri nehnuteľností na       
LV č. 9629 ako ostatné plochy o výmere 4 m2, ktorý sa nachádza v areáli Základnej školy Mudroňova 
83, a ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Mestská časť takto získa do vlastníctva pozemok, na ktorom sa 
nachádza betónový stĺp s bránou, ktorá tvorí jediný príjazd pre zásobovanie základnej školy. 

 
Všeobecná hodnota  predávaného  pozemku  určená  znaleckým  posudkom  vypracovaným             

Ing. Evou Hulalovou dňa 12.04. 2012, č. 24/2012 je 1 606,36 EUR, čo predstavuje                
401,59 EUR/m2. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 09.06.2014  vzájomný prevod 

predmetných pozemkov v súlade s ustanovením § 9a od. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 

 
Predajná cena za 1 m2 je 402,- EUR. 
 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 



 



Pozemok vo vlastníctve žiadateľa  - pohľad z ulice Na hrebienku 

 
 
 
Pozemok vo vlastníctve žiadateľa  - pohľad zo dvora ZŠ Mudroňova 

 
 
 



Pozemok vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v areáli ZŠ Mudroňova 

 
 
 
 
 
 



 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-5taré Mesto 

r.rITfr.r 
~ Interný list 

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

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

Číslo 
169/2966/2013/00 R/Cer 

Vybavuje 
Černfk Silvester, Ing. arch., 

Bratislava 
16.01.2013 

Vec: Informácia o využiti pozemku parc. Č. 2516/8 na ul. Na Hrebienku z hľadiska podmienok platnej ÚPD a vyjadrenie k výmene 

lokalita: 
K. Ú. Staré Mesto parc. Č. 
Zóna: 
Žiadater: 
Liadosť predložená: 
Zámer: 

Na Hrebienku 
2516/8 
Machnáč 
oddelenie majetkové a investičné 
12.01.2013 
výmena pozemkov 

V zmysle platnej ÚPD - územného plánu zóny Machnáč - zmeny a doplnky, rok 2002, je záujmová parcela Č.: 2516!8, ulica Na 
Hrebienku súčasťou sektoru Č. 3 -11/14. 

Vymedzenie sektora: 
Sektor vymedzený ulicami Mudroňova, hranicou areálu ZŠ Na Hrebienku, Slávičie údolie, časťou hranice sektora 3-11/15, Mozartova ul., 
hranicou časti sektora 3-11/13. Rubinsteinova ul., Haydnova ul. 
Charakteristika súčasného stavu: 
Stabilizované územie z hradiska urbanistickej štruktú!)' a ekológie. Zástavba rodinnými domami v záhradách. 
Celková rozloha sektora: 3,26 ha. 
Odporúčané regulatfvy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia: 
• dodržať charakter založenej zástavby rodinnými domami v zeleni záhrad. 
Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia 
- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na 
životné prostredie, malovýroba a podnikaterské aktivity s negaUvnym vplyvom na 
spOločenské prostredie. Pornohospodárska vý~oba, skladovacie okrsky, jadrové 
zariadenia, Vojenské a-iné stavby, stavby uránového priemyslu. 
- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: rodinný dom samostatne 
stojaci 
- nepripustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty. radová a 
kobercová zástavba, nepriehradné oplotenie 
- stavebná činnosf povolená: údržba, stavebná úprava, novostavba 
- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy: 
minimálna pre rodinný dom 600 m2 
maximálna pre rodinný dom 1000 m2 
- index zastavanej plochy: 0,20 
- index prirodnej plochy: 0.50 
- maximálna podlažnosf: 2 nadzemné podlažia plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené 
podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnimateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované 
- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v 
rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami 
- doprava a technická infraštruktúra: 
Ulica Na Irlrebienku je funkčnej triedy C3 kat. MO 7/40 

Záver: 
Za predpokladu, že pozemok bude využitý v súlade so stanoveným funkčným využitim a platnou reguláciou v zmysle ÚPD -
územného plánu zóny Machnáč - zmeny a doplnky, rok 2002, v zneni neskoršich aktualizá . , e výhrady k zámene 
predmetných pozemkov. 

S pozdravom 

Ing. h. M . art. Silvester Černik 
vedúci d enia územného rozvoja 

( 

Co.: TU: OÚR 



 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

~ITr~ 
~ 

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

Interný list 

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

Číslo 
169/48267/2012/0ÚRlCer 

Vybavuje 
Černík Silvester, Ing. arch., 

Bratislava 
16.11.2012 

Vec: Informácia o využití pozemkov parc. č. 2502/11, 2502112 na ul. Na Hrebienku z hľadiska podmienok platnej ÚPD a 
vyjadrenie k predaju 

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

Na Hrebienku 
2502111, 2502112 
Machnáč 
oddelenie majetkové a investičné 
13.11.2012 
zámena pozemkov 

V zmysle platnej ÚPD - územného plánu zóny Machnáč - zmeny a doplnky, rok 2002, sú záujmové parcely č.: 2502111, 2502/12 
ulica Na Hrebienku súčasťou sektoru Č. 3 - 11/14. 

Vymedzenie sektora: 
Sektor vymedzený ulicami Mudroňova, hranicou areálu ZŠ Na Hrebienku, Slávičie údolie, časťou hranice sektora 3-11/15, Mozartova ul., 
hranicou časti sektora 3-11/13, Rubinsteinova ul., Haydnova ul. 
Charakteristika súčasného stavu: 
Stabilizované územie z hradiska urbanistickej štruktúry a ekológie. Zástavba rodinnými domami v záhradách. 
Celková rozloha sektora: 3,26 ha. 
Odporúčané regulatfvy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia: 
• dodržať charakter založenej zástavby rodinnými domami v zelení záhrad. 
Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia 
- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na 
životné prostredie, malovýroba a podnikaterské aktivity s negatívnym vplyvom na 
spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové 
zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu. 
- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: rodinný dom samostatne 
stojaci 
- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a 
kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie 
- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, novostavba 
- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prfrodnej plochy: 
minimálna pre rodinný dom 600 m2 
maximálna pre rodinný dom 1000 m2 
- index zastavanej plochy: 0,20 
• index prfrodnej plochy: 0,50 
- maximálna podlainosť: 2 nadzemné podlažia plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené 
podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímaterné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované 
• zeleň: spracova! projekt sadových úprav pozemku ako súčas! projektovej dokumentácie stavby, zachova! a chráni! vzrastlú zeleň, v 
rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami 
- doprava a technická infraštruktúra: 
Ulica Na Hrebienku je funkčnej triedy C3 kat. MO 7/40 

Záver: 
Za predpokladu, že pozemky 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 zámene 
predmetných pozemkov. 

S pozdravom 

Co.:TU:OÚR 


