
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 garážou vo dvore na  Jelenej č.14, parc.č. 7347/5  

______________________________________________________________ 
 

 
 
 
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 
 
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 vo dvore na 
Jelenej č.14, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc.č. 7347/5, k.ú. Staré Mesto, zapísaného 
v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, do 
vlastníctva Marekovi Lachkovičovi, trvale bytom Palárikova 12, 811 04 Bratislava, za cenu 
5454,- 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 vo dvore na Jelenej č.14, a to 
pozemok parc.č. 7347/5 (ďalej len „pozemok“), k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na 
LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2. 

 
Na pozemku sa nachádza stavba súp.č. 102552, druh stavby: garáž, ktorej vlastníkom je kupujúci. 

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

 
Všeobecná hodnota predávaného pozemku určená znaleckým posudkom vypracovaným              

Ing. Jurajom Nagyom, PhD. dňa 11.06.2014 č. 47/2014 je 5452,74 EUR, čo predstavuje             
302,93 EUR/m2 a predajná cena je navýšená na hodnotu 303,- 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. 

 
Súhlas primátora zo dňa 1.8.2014 je za cenu nie nižšiu ako 303,- EUR/m2. 
 
Cena za 1 m2 je 303,- EUR. 
 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

r.rITľ'P.ľ 
~ Interný list 

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

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

Číslo 
100/26030/2014/0ÚRlCer 

Vybavuje 
Černík Silvester, Ing. arch., Mgr. 

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

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

...,m;m rJéi'~.' -

J'ilrIlŔl~ctľÍiéá 
7347/5 
CMO 
referát majetkový 
23.07.2013 
vyjadrenie k predaju pozemku 

Bratislava 
04.06.2014 

územný plán hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 podra záväznej časti stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je 
záujmový pozemok parcelné,č.: 7347/5 nasledovné funkčné využitie územia: 
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501 - stabilizované územie 

Funkčné využitie územia: zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501 
Podmienky funkčného vyuiltla plôch 
Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti v zónach 
celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom na vytvárane mestského prostredia 
a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexitu prostredia centier a mestských tried. 
Podra polohy v organizme mesta je to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho mesta málopodlažná 
zástavba. Podiel bývania je v rozmedzí do 70% celkových podlažných plôch nadzemnej časti funkčnej plochy. Zariadenia 
občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým ako vstavané zariadenia v polyfunkčných objektoch. 
Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasf parteru, dopravné a technické · vybavenie, garáže 
a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 
Spôsoby využitia funkčných plôch 
Prevládajúce: polyfunkčné Objekty bývania a občianskej vybavenosti 
Prípustné: 
V území je prlpustné umiestňovať najmä: bytové domy, zariadenia Občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú 
komplexnosf prostredia centier a mestských tried: zariadenia administratívy, správy a riadenia, zariadenia kultúry 
a zábavy, zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, zariadenia verejného 
stravovania, zariadenia obchodu a služieb, zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, zariadenia školstva, vedy 
a výskumu, zeleň líniovú a plošnú, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia technickej a dopravnej 
vybavenosti pre obsluhu územia. 
Prípustné v obmedzenom rozsahu: 
V území je pripustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: rodinné domy, zariadenia športu, účelové zariadenia 
verejnej a štátnej správy, zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie, zariadenia na 
separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivin 
z domácnosti. ' 
Neprípustné: 
V území nie je prípustné umiestňovať najmä: zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okoll, 
areálové zariadenia občianskej vybavenosti s vysokou koncentráciou osôb a nárokmi na obsluhu územia, zariadenia 
verkoobchodu, autokempingy, areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, 
skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory, stavby n~ individuálnu rekreáciu, zariadenia 
odpadového hospodárstva okrem pripustných vobmedzenom rozsahu, tranzitné vedenia technickej vybavenosti 
nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou. 



 

Intenzita využitia územia: 
Územie, ktorého súčasťou je parcela Č. : 7347/5 je definované ako stabilizované územie. Stabilizované územie je 
územie mesta, v ktorom územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie, predpokladá mieru stavebných zásahov 
prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter 
stabilizovaného územia. 

Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho 
územia, ktoré je nevyhnutné pri obstarávaní podrobnejších dokumentácií alebo pri hodnoteni novej výstavby 
v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb 
v rámci stabilizovaných území sa uskutočňuje na základe ukazovatefov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche. 

Z celomestského pohfadu nie je možné ani účelné obsiahnuť detail a zložitosť, ktorú predstavuje stavba v stabilizovanom 
území. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby 
neprijatefný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť. 

Regulatívy urbanistickej kompozícíe a dotvárania obrazu mesta 

Vyššie uvedená záujmová parcela je zároveň súčasťou územia kompaktného mesta, ktoré v sebe zahŕňa 
pamiatkovú zónu Centrálna mestská oblasť (ďalej PZ CM O). Z hfadiska regulácie urbanistickej kompozície a obrazu 
mesta sa územie PZ CMO člení na zónu A, B a C. 

V území kompaktného mesta je potrebné zohfadniť a rešpektovať: 
charakteristickú blokovú štruktúru vytvorenú založenou uličnou sieťou 

V území zóny B (tvori obalový priestor zóny A), ktorého súčasťou je záujmová parcela č. 7347/5 je potrebné: 

Záver: 

osobitne pristupovať k stavebným vstupom do územia s dôrazom na ochranu výškovej hladiny PZ CMO a siluety 
historického mesta, 
pri rešpektovani požiadaviek stanovených v území zóny A (limit výšky zástavby 21 m) je možné preverovať 
umiestnenie nových výškových stavieb, pričom ich lokalizácia musí byť overená UŠ, 
rešpektovať maximálne zachovanie charakteru zástavby s adekvátnou funkčnou adaptáciou, 
novostavby, ktoré vznikajú na mieste viacerých objektov členiť v hmote prispôsobenej okoliu. 

Za predpokladu, že budúce funkčné využitie bude v súlade s platným územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, 
resp. so zretefom na súčasné funkčné využitie parcely, k predaju pozemku nemáme výhrady. 

S pozdravom 

Co: TU: Odd.- OÚR 


