
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 
 

Bratislava, október 2014 
 

  
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady      dňa 21.10.2014 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 28.10.2014 
 
 
 
 

N  Á V  R  H  
na predaj pozemkov parc. č. 3840/11, 3841/5 na Ostravskej č. 3A 

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. 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 na Ostravskej ulici, a to pozemok 
parc.č. 3840/11 k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 66 m2 a pozemok parc.č. 3841/5 k.ú. Staré Mesto, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné plochy o výmere 34 m2 do bezpodielového 
spoluvlastníctva: 

 
Ing. Jánovi Spurnému a Mgr. Dane Spurnej, rod. Vorlíčkovej, bytom Hlboká cesta 3, 811 04 
Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/3, 
Ing. Dušanovi Spurnému, bytom Martinčekova 30, 821 09 Bratislava a RNDr. Sone Spurnej,               
rod. Tahotnej, bytom Drotárska cesta 92,  811 02 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/3, 
 
a do výlučného vlastníctva: 
RNDr. Jánovi Piroščákovi, bytom 29.augusta 11, 811 09 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 
3/12, Anne Márii Piroščákovej, rod. Piroščákovej, bytom 29.augusta č.11,                   811 09 
Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/12 
 
za cenu 36 800,- 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 žiadatelia majú cez pozemok parc.č. 3840/11 

jediný prístup k pozemkom, k rodinnému domu a garáži, ktoré sú v ich vlastníctve. Ide o pozemky  
parc.č. 3839/1, 3841/6, 3841/25, 3841/26, o stavbu rodinného domu na pozemku parc.č.3841/25          
a stavbu garáže na pozemku parc.č. 3841/26. 
Pozemok parc.č. 3841/5 je zo všetkých strán ohraničený pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. 
 



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 na Ostravskej ulici, a to pozemok  
parc.č. 3840/11, k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 66 m2 a pozemok parc.č. 3841/5 k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako ostatné plochy o výmere 34 m2. 

 
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa uvádza, že žiadatelia majú cez pozemok parc.č. 3840/11 

jediný prístup k pozemkom, k rodinnému domu a garáži, ktoré sú v ich vlastníctve. Ide o pozemky  
parc.č. 3839/1, 3841/6, 3841/25, 3841/26, o stavbu rodinného domu na pozemku parc.č.3841/25          
a stavbu garáže na pozemku parc.č. 3841/26. 

Pozemok parc.č. 3841/5 je zo všetkých strán ohraničený pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. 
 
Všeobecná hodnota  predávaných pozemkov  určená  znaleckým  posudkom  vypracovaným      

Ing. Jurajom Nagyom, PhD. dňa 28.11.2011 č. 83/2011 je 36 702,- EUR, čo predstavuje             
367,02 EUR/m2 a predajná cena je navýšená na hodnotu 368,- EUR/m2. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 09.10.2014 predaj 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 368,- EUR. 
 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku.  





 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

roTITfror 
~ 

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

Interný list 

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

Číslo 
100/26020/2014/0ÚRlCer 

Vybavuje 
Černík Silvester, Ing. arch., Mgr. 

Bratislava 
04.06.2014 

Vec: Informácia o využití pozemkov parc. Č. 3840/11, 3841/5 na ul. Ostravská z hl'adiska podmienok platnej 
ÚPD a vyjadrenie k predaju 

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

Ostravská ulica 
3840/11, 3841/5 
A6 
76 
oddelenie majetkové a investičné 
07.05.2014 
predaj pozemkov 

V zmysle platnej ÚPD - Aktualizácie územného plánu zóny A6, rok 2002 v znení neskorších aktualizácií sú parcely 
č.: 3840/11, 3841/5, Ostravská ulica je súčasťou sektoru Č. 76. 

Záväzné regulatívv funkčného a priestorového usporiadania územia platné pre sektor Č. 76 sú nasledovné: 

VYMEDZENIE SEKTORA: územie je vymedzené Podhorského ulicou, Ostravskou ulicou, ulicou Na Kalvárii a 
Kalváriou. Presné vymedzenie sektoru je graficky vyjadrené vo výkresoch. 

FUNKCIA: 
• Funkčné využitie územia: 

Prevládajúca funkcia - bývanie 
Aby sa zachovala prevládajúca obytná funkcia, musí mať obytnú funkciu aspoň 80% objektov sektoru. 
Doplňujúca funkcia - občianska vybavenosť 

• Neprípustné funkčné využitie územia: 
Výroba, sklady, dielne, čerpacia stanica pohonných hmôt, autoservis, malovýroba, podnikateľské aktivity s 
negatívnym vplyvom na životné prostredie a s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie alebo funkcie 

obdobného charakteru sú v sektore neprípustné. 

REGULÁCIA SPÔSOBU VYUŽITIA ÚZEMIA: 
• Typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: 

rodinný dom - samostatne stojaci 

REGULAČNÉ PRVKY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA: 
• Minimálna stavebná parcela: 6 árov 
• Maximálna stavebná parcela pre výpočet zastavanej plochy parcely: 15 árov 
• Index zastavanej plochy objektom: 0,30 
• Index prírodnej plochy: 0,60 
• Maximálna podlažnosť: 

2 nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie, alebo podkrovie 
Výška zástavby musf byť prispôsobená okolitej zástavbe. 

• Stavebná čiara: Určená existljjúcou zástavbou. 



 

SMERNA ČAsf: 

PLOCHA: 1,645 ha 

CHARAKTERISTIKA: Sektor leží v svahovitom území, s veľkými výškovými rozdielmi. V sektore je zastúpená 
predovšetkým funkcionalistická, modernistická a súčasná architektúra . V území je zastúpená aj dobrá modernistická 
architektúra zo šesťdesiatych rokov. Z typologických druhov je zastúpený predovšetkým rodinný dom. Objekty majú rôznu 
architektonickú úroveň. Pri prestavbách mnoho domov stratilo svoj pôvodný-' výzor a s ním aj dobrú pôvodnú 
architektonickú úroveň. Sektor má komplikovanú terénnu konfiguráciou. V území sú viditeľné niekdajšie územnícke 
zámery. Neprepojená Ostravská ulica a Malinová ulica je torzom budovanej komunikačnej siete. 

POŽIADAVKY NA VYJADRENIE KULTÚRNO.HISTORICKÉHO MIESTA: Sektor susedí s areálom Kalvárie, ktorý 
má plochy s najvyšším výskytom kultúrnych, historických a sociálnych hodnôt. 

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE: Umožniť rekonštrukciu a dostavbu existujúcich objektov. Hmotové riešenie a 
priestorová skladba navrhovanej zástavby sa musí prispôsobiť charakteru územia. Zastavanosť, výšku zástavby, 
hmotovopriestorovú a architektonickú formu je potrebné dôkladne preveriť a posúdiť. Ploty a prvky drobnej architektúry 
musia byť upravené tak, aby sa zabezpečili priehľady do zelene. Ploty môžu byť vytvorené zeleňou (živé ploty). 

REGULÁCIA SPÔSOBU VYUŽITIA ÚZEMIA: 
• Typologický druh zástavby: 
Stavby pre administratívu, obchod, služby. 

ZELEŇ: Zachovať ekologické danosti sektora a doplňujúcou výsadbou skvalitniť' zeleň . Oporné múry nechať 
obrásť popínavými rastlinami. Tam kde to zástavba umožňuje vysadiť pozdrž ulíc aleje stromov. Použi zazelenané terasy a 
strechy. 

STATICKA DOPRAVA: Garáže alebo parkovanie umiestniť na vlastnom pozemku. Garáže môžu byť umiestnené v 
oporných múroch a ak sú tieto, garáže zazelenané, nezapočítavajú sa do zastavanej plochy objektom. 

Záver: 

So zreteľom na uvedené, nemáme výhrady k predaju parciel č.: 3840/11, 3841/5 za predpokladu, že budú 
dodržané požiadavky vyplývajúce zo záväznej regulácie v zmysle platnej ÚPD. 

$ pozdravom 

Co.: TU: OÚR 
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~ (/); -
Ing. arch. Mgr. ~y . Silvester Cerník 
vedúci oddefenJa územného rozvoja 

/1 
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