
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 pozemku pod stavbou na  Majakovského č.13, parc.č. 2830/25  

______________________________________________________________ 
 

 
 
 
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 
- GP č. 136/2012 

 
  
 
 
 
 
 



 
 

N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
schvaľuje 
 

1. v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Majakovského 
č.13, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc.č. 2830/25, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere         4 m2, do vlastníctva 
Kataríne Procházkovej, trvale bytom Majakovského č.13,                        811 04 Bratislava, za 
cenu 1080,- 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. 

 
 
 



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 Bernolákovej ulici, a to pozemok 
parc.č. 2830/25 (ďalej len „pozemok“), k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV        
č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 m2. Pozemok vznikol oddelením z pozemku parc.č. 
2830/15 na základe geometrického plánu č. 136/2012. 

 
Na pozemku sa nachádza časť stavby súp.č. 7682, druh stavby: pracovňa, ktorej vlastníkom je 

kupujúci. Za účelom zjednotenia vlastníctva pozemku s vlastníctvom stavby požiadal kupujúci o kúpu 
pozemku pod stavbou. 

 
Všeobecná hodnota predávaného pozemku určená znaleckým posudkom vypracovaným              

Ing. Jurajom Nagyom, PhD. dňa 09.05.2012 č. 39/2012 je 1064,76 EUR, čo predstavuje             
266,19 EUR/m2 a predajná cena je navýšená na hodnotu 270,- EUR/m2. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 09.10.2014 schváliť predaj 

predmetného pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. 

 
 
Cena za 1 m2 je 270,- EUR. 
 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 



 



 

/ 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Pre: Ing. Mária Mozolová 
vedúca oddelenia majetku 

Od: Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc. 
vedúca oddelenia územného plánu 

Naše číslo 

INTERNÝ LIST 

Váš list číslo 
4891 /2151212009/MAJ/Fer Jb1 / t j ,ilf/UPN/2009 

Vybavuje/linka 
Ing. arch. K. Kantorová!332 

Vec: Vyjadrenie k využitiu pozemkov z hl'adiska platnej ÚPD 

Lokalita: územie medzi Nóvosvetskou ul. a ul. Francúzskych partizánov 
K. Ú. Staré Mesto parc. č. 2830/14, 15 
Zóna: A6 
Žiadateľ: oddelenie majetku 
Žiadosť predložená: 28. 05. 2009 
Zámer: neuvedený 

Bratislava 
28. 05. 2009 

Pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové parcely Č. 2830/14 a 2830/15 medzi Novosvetskou ul. 
a ul. Francúzskych partizánov platí schválená územnoplánovacia dokumentácia - Aktualizácia územného 
plánu zóny A6, rok 2001, v znení neskorších aktualizácií. 

V zmysle tejto dokumentácie patria uvedené parcely do sektoru č. 30 určeného pre 
prevládajúcu funkciu bývanie s doplňujúcou funkciou občianska vybavenosť. 

Záväzné regulatíVY funkčného a priestorového usporiadania územia platné pre sektor č. 52: 

Funkčné využitie územia: 
Prevládajúca funkcia - bývanie. 
Doplňujúca funkcia - občianska vybavenosť. 

Typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: rodinný dom samostatne stojaci 
Minimálna stavebná parcela: 10 árov 
Maximálna stavebná parcela pre výpočet zastavanej plochy: 15 árov, 
Index zastavanej plochy: O, 20 
Index prírodnej plochy: O, 70 
Maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie alebo podkrovie. Nesmie byť 
prekročená maximálna výška jedno podlažie nad úroveň ulice Francúzskych partizánov .. 
Stavebná čiara: Minimálne 7 m od súčasnej hrany komunikácie Novosvetská ulica a minimálne 5 metrov 

. od súčasnej hrany komunikácie - ulica Francúzskych partizánov. 

Zeleň: Pozdfž ulice Francúzskych partizánov vysadiť aleju stromov. 

Záver: 

Za predpokladu, že budúce využitie záujmových pozemkov bude v súlade s požadovanou funkčnou 
a priestorovou reguláéiou v zmysle platnej'ÚPD 'nemáme k predaju pozemkov výhrady. 

S pozdravom 

Co.: TU: Odd.- UPN 

Jlcud-I 
Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc. 
vedúca oddelenia územného plánu 

Telefón Fax Bankové spojenie IČO 
~--~·_·----021~9-246~11-- -02l5s-246 ·300- - - --~· -1"52()::01210200~----- · 00603147 

Internet 
www.staremesto.sk 
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