
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, jún 2012 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 19.06.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 26.06.2012 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na predaj pozemku pod garážou na  Bernolákovej ulici, parc.č. 10362/6 

  
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
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 na Bernolákovej 
ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc.č. 10362/6, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, do vlastníctva 
Petrovi Knížatovi, bytom Beethovenova 14, 949 11 Nitra, za cenu 4600,00 EUR. 
 

2. Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
 

3. V prípade, že uznesenie nebude naplnené, stratí platnosť po uplynutí 1 roka odo dňa jeho 
prijatia. 



 

 

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 Bernolákovej ulici, a to 
pozemok parc.č. 10362/6 (ďalej len „pozemok“), k.ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri 
nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria, o výmere 23 m2. 

 
Na pozemku sa nachádza stavba súp.č. 4938, druh stavby: garáž, ktorej vlastníkom je 

kupujúci. Za účelom zjednotenia vlastníctva pozemku s vlastníctvom stavby požiadal kupujúci 
o kúpu pozemku pod garážou. Žiadateľ má v nájme predmetný pozemok od 29.3.2012 na dobu 
neurčitú. 

 
Komisia pre nakladanie s majetkom a s financiami odporučila dňa 14.06.2012 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 24.05.2012 je za cenu nie nižšiu ako 200,00 EUR/m2. 
 
Cena za 1 m2 je 200,00  EUR. 
 
Voči kupujúcemu neeviduje mestská časť žiadnu pohľadávku. 
 
Platnosť uznesenia bola obmedzená v zmysle čl. 1 ods. 3 Pravidiel nakladania s nehnuteľným 

majetkom. 
 



Pozemok pod garážou 
Bernolákova ul. 
Parc.č. 10362/6 
 

 
 

 



Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

INTERNÝ LIST 

Pre: Mgr. Dr. Štefan Jaška 
vedúci oddelenia majetkového a investičného 

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

Váš list číslo 
6123/15201/MAJ/Fer 

Naše číslo 
125/15215/2011/0ÚRlKa 

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

Vec: 

Lokalita: 
K. Ú. Staré Mesto parc. Č. 
Zóna: 
Ziadate!': 
Ziadosť predložená: 
Zámer: 

Bernolákova (Wilsonova) ulica 
10362/3,4,5,6,9,10 
CMO 
majetkové a investičné oddelenie 
04.04.2011 
kúpa pozemkov pod existujúcimi garážami 

Bratislava 
11.04.2011 

V zmysle platnej uzemnoplánovacej dokumentácie - Územného plánu hl. m. SR Bratislavy sú parcely 
č.10362/3, 4,5,6,9,10 súčasťou plôch s funkciou: viacpodlažná zástavba obytného územia - kód 101, 
stabilizované územie. 

Charakteristika funkčnej plochy 101: územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch (BD), 
vrátane zariadení s opatrovateľskou službou, bytov a zariadení pre handicapovaných občanov. 
Funkčné využitie: 
Prevládajúce: bývanie vo viacpodlažných bytových domoch, minimálny podiel prevládajúcej funkcie 70 % (podiel 
celkových nadzemných podlažných plôch) 
Prípustné: zariadenia a plochy dopjňajúce komplexitu a obsluhu územia: zariadenia občianskej vybavenosti 
vstavané do objektov bývania, zeleň plošná a liniová do O, 5 ha, zeleň pozemkov obytných budov, nevyhnutné 
plochy technickej vybavenosti slúžiacej obsluhe územia (vrátane garáží, ktoré sú súčasťou plôch pre statickú 
dopravu). 
- celková kapacita nesmie presiahnuť 25 % celkovej podlažnej plochy bývania 
Prípustné vobmedzenom rozsahu: zariadenia občianskej vybavenosti a zariadenia telovýchovy- a vol'ného času, 
malé ubytovacie zariadenia do max. 40 lôžok, domov penzión dôchodcov rozptýlené v území, nad rámec daného 
možno výnimočne povoliť umiestnenie stavieb verejnej vybavenosti slúžiacej širšiemu okoliu (objekty verejnej 
správy, ČSPH bez sprievodných prevádzok - mestský typ) 

V rámci stabilizovaného územia sa predpokladá miera stavebných zásahov do existujúceho prostredia 
prevažne do 15% celkovej podlažnej plochy existujúcej zástavby v územi. V zásade sa jedná o nadstavby, dostavby 
a prístavby budov, využitie podkroví, úpravy a dovybavenie vnútroblokových priestorov, výstavbu v prielukách a 
podobne 

Záver: 
V konkrétnom prípade predaja parciel Č. 10362/3,4,5,6 a 10362/9, 10 sa jedná o pozemky pod existujúcimi 

garážami, ktoré sú súčasťou citovaných plôch kód 101. Za predpokladu, že pozemky parc. č. 10362/3, 4, 5, 6,9,10 
na Bernolákovej, resp. Wilsonovej ulici budú využité v súlade so stanoveným funkčným využitím a platnou 
reguláciou v zmysle ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 nemáme k odpredaju predmetných pozemkov výhrady. 

S pozdravom 

Co.: TU: OÚR 

Telefón Fax 
02/ 59 246 111 02/59 246 300 

Bankové spojenie 
1526-012/0200 

,//1 // , 

<\I'··/r ".~CL& r-
Ing. arch. Katarína Kantorová, CSc. 
vedúca oddelenia územného rozvoja 

IČO 
OO 603 147 

Internet 
www.staremesto.sk 


