
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  november  2010 
 

 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 26.10.2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 02.11.2010 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom pozemkov parcela registra „C“ číslo 2837/1  a   2836 

 na Novosvetskej ulici –Majakovského ulici  
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek  
starosta 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: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek  
starosta mestskej časti   

 - v materiáli 

        
 
 
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Mária Mozolová 
vedúca  majetkového 
oddelenia  
 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívnu kópiu katastrálnej mapy 
- stanovy občianskeho združenia 

Galéria Horský Park  

 
  



 
N á v r h   u z n e s e n i a 

 
 
Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 

A. s c h v a ľ u j e  
 
v súlade s ustanovením § 9a  ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom pozemkov nachádzajúcich 
sa v katastrálnom území Staré Mesto 
 
parc. č. 2837/1, o výmere 3136 m2, druh pozemku: záhrady,  
parc. č. 2836, o výmere 159 m2, druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria,  
 
na Novosvetskej – Majakovského ulici pre nájomcu - občianske združenie s názvom „Galéria 
Horský park“,  sídlo: Majakovského ulica 13, 811 04  Bratislava s týmito podmienkami: 
 

1) nájom vznikne až po ukončení všetkých existujúcich nájomných vzťahov k pozemkom 
2) nájomné  : 1,- EUR ročne 
3) doba nájmu: neurčitá 
4) účel nájmu : zriadenie  galérie umenia v exteriéri 

 
 

B. s p l n o m o c ň u j e  
 
starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých 
pri prepisovaní a výpočtoch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 



 
 
 
 
                                           

D  ô v o d  o v á      s  p  r  á  v a 
 
 
    Predmetom  nájmu je pozemok  nachádzajúci sa v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, na ulici 
Novosvetská  (Majakovského ulica ), vedený v katastri nehnuteľností na LV číslo 10 ako 
parcela registra „C“, parcelné číslo 2837/1, záhrady o výmere 3136 m2  vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  a pozemok na ulici 
Novosvetská (Majakovského ulica), vedený v katastri nehnuteľností na LV číslo 1656 ako 
parcela registra  „C“, parcelné číslo 2836, zastavané plochy a nádvoria o výmere 159 m2 vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Na 
pozemku parcely registra „C“ číslo 2836 je zapísaná stavba, súpisné číslo 100479. Fyzickou 
obhliadkou  pracovníka oddelenia majetku bolo zistené, že na tomto pozemku sa nenachádza 
žiadna stavba. Cez pozemok parcela číslo  2837/1, ktorý je zapísaný na LV číslo 10 je možný 
prístup na pozemok parcela číslo 2836.   
 
     Žiadateľom o nájom predmetného pozemku je Občianske združenie „Galéria Horský 
park“,  ďalej len „združenie“,  ktoré je zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej 
republiky dňa 30.09.2010 číslo VVS/1-900/90-36242. Uvedené združenie má zámer 
uskutočniť verejnoprospešný projekt, ktorého obsahom by bolo: 
 

Kultivovať ochranné územie Horského parku na predmetných parceliach, pri hlavnom 
vstupe do Horského parku a premeniť ho na kvalitný, denne otvorený a prevádzkovaný 
verejný priestor, slúžiaci na prezentáciu umenia, umeleckých diel, ideí, informácií 
týkajúcich sa mestskej časti Staré Mesto, mesta Bratislavy, Bratislavského samosprávneho 
kraja, slovensko-maďarsko-rakúskeho regiónu Dunajskej brány a na oddych občanov. 
Tento zámer  združenie naprojektuje   a vybuduje profesionálne, na   vlastné  náklady  so 
spevnenými chodníkmi a plochami, malou architektúrou a zariadeniami slúžiacimi na 
inštaláciu a prezentáciu uvedených komodít.   
  

     Komisia nakladania s majetkom a finančná komisia odporučila nájom predmetného 
pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
     Navrhuje sa schválenie nájmu pozemkov na dobu neurčitú  a stanovenie symbolického 
nájomného v  sume 1,- EUR ročne.  
.  
           
 
 
 


