
 

Mestská časť Bratislava - Ružinov 
 

 

Materiál na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Ružinov 

dňa 27. 10. 2016 

N á v r h 

 

na schválenie nájmu častí pozemkov registra „C“ a „E“ v katastrálnom území Nivy,  

za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre realizáciu stavby  

„Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, do nájmu Národnej diaľničnej 

spoločnosti, a. s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ustanovenia  

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

 

Predkladateľ:        Obsah materiálu:  

Ing. Dušan Pekár, v. r.      1. Návrh uznesenia 

starosta    2. Dôvodová správa 

    3. Prílohy 
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Spracovateľ: 

JUDr. Alžbeta Šafáriková, v. r. 

referát správy nehnuteľného 

majetku 

 

 

Bratislava, október 2016 
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Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona  

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom častí pozemkov 

v katastrálnom území Nivy, rozsah nájmu ktorých je zameraný Geometrickým plánom  

na uzatváranie nájomných zmlúv pre dočasný záber, vypracovaným spoločnosťou GEO – 

KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava zo dňa 27. 02. 2015, a to: 

 

 

I. tabuľka: Pozemky registra „C“ KN a „E“ KN v katastrálnom území Nivy  

Por. 

čís. 

Reg. 

KN 

Parcela  

číslo 
Druh pozemku 

Výmera 

dielu* 

v m²) 

Diel 

GP 

č. 

LV č. 
Vlast. 

Podiel 

K objektu 

číslo 

1. „C“ 15400/3  Zastavané plochy a nádvoria 24 119 4288 1/1 101-00 

2. „C“ 4013/13  Zastavané plochy a nádvoria 27 17 4288 1/1 101-00 

3. „E“ 1363/101  Orná pôda 31 18 4288 1/1 101-00 

4. „E“ 1363/101  Orná pôda 18 66 4288 1/1 113-00 

5. „C“ 3437/15  Ostatné plochy 95 26 4288 1/1 102-00 

6. „C“ 3437/10  Ostatné plochy 27 27 4288 1/1 102-00 

7. „E“ 1367  Lesné pozemky 17 28 4288 1/1 102-00 

8. „E“ 1368  Orná pôda 21 63 4288 1/1 102-00 

9. „E“ 1456/101 Orná pôda 534 54 4288 1/1 302N 

10. „E“ 1801/100  Lesné pozemky 378 33 4288 1/1 110-00 

11. „E“ 1801/100 Lesné pozemky 1698 42 4288 1/1 102-00 

12. „E“ 1801/101  Lesné pozemky 432 36 4288 1/1 104-00 

13. „E“ 1803/101  Lesné pozemky 186 37 4288 1/1 104-00 

14. „E“ 1803/103  Lesné pozemky 38 34 4288 1/1 102-00 

15. „E“ 1808/100  Lesné pozemky 5 38 4288 1/1 104-00 

16. „E“ 15389/100  Orná pôda 5 13 4421 5/6 101-00 

17. „E“ 15400  Orná pôda 1 25 4288 1/1 101-00 

18. „C“ 3642/1  Ostatné plochy 302 17 1 1/1 104-00 

19. „C“ 3642/1 Ostatné plochy 134 32 1 1/1 118-00 

20. „C“ 3642/3  Ostatné plochy 64 25 1 1/1 118-00 

21. „C“ 3642/3  Ostatné plochy 119 37 1 1/1 120-00 

22. „C“ 3852/10  Ostatné plochy 232 63 1 1/1 104-00 

23. „C“ 3852/64  Ostatné plochy 89 62 1 1/1 104-00 

24. „C“ 4027/7  Ostatné plochy 29 23 1 1/1 118-00 

25. „C“ 4027/7 Ostatné plochy 233 48 1 1/1 120-00 

26. „C“ 4027/75  Ostatné plochy 182 47 1 1/1 120-00 

27. „C“ 15382/4  Ostatné plochy 945 12 1 1/1 105-00 

28. „C“ 15382/4 Ostatné plochy 178 28 1 1/1 106-00 

29. „C“ 15382/28  Ostatné plochy 91 5 1 1/1 105-00 

30. „C“ 15382/28  Ostatné plochy 11 66 1 1/1 104-00 

31. „C“ 15382/29  Ostatné plochy 21 8 1 1/1 105-00 
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 ktoré majú byť prenajaté za účelom dočasného záberu pre objekty: 

 101-00 Rýchlostná cesta R7 

 102-00 Mimoúrovňová križovatka Slovnaftská 
 104-00 Miestna zberná komunikácia Prístavná – Slovnaftská 
 107-00 Miestna obslužná komunikácia pre objekt ŽSR Panónia 
 113-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie - Malé Pálenisko 
 118-00 Preložka cyklistického chodníka v km 0,260-0,380 Prístavná – Slovnaftská 
 120-00 Účelová komunikácia pre ČSPH Jurki 
 105-00 Preložka vetvy MUK Prievoz Bajkalská – Prístavná 
 106-00 Preložka vetvy MÚK Prievoz Prístavná - OK Prístavný most 
 

 
II. tabuľka: Pozemky registra „C“ KN a „E“ KN v katastrálnom území Nivy 
 

Por. čís. 
Reg. 

KN 

Parcela  

číslo 
Druh pozemku 

Výmera 

dielu 

m²*) 

Diel 

GP 

č. 

LV 

čís. 
Podiel 

K objektu 

číslo 

1. „E“ 1363/101  Orná pôda 27 30 4288 1/1 633-00 

2. „E“ 1372/101  Záhrady 182 2 4288 1/1 401-00 

3. „E“ 1456/101  Orná pôda 357 16 4288 1/1 601-00N 

4. „E“ 1461  Orná pôda 300 36 4288 1/1 636-00 

5. „E“ 1801/100  Lesné pozemky 3181 40 4288 1/1 701-00 

6. „E“ 1801/100 Lesné pozemky 41 10 4288 1/1 757-00 

7. „E“ 15389/100  Orná pôda 64 13 4421 5/6 601-00N 

8. „E“ 15389/101  Orná pôda 86 9 4421 5/6 765-00 

9. „E“ 15399/100  Orná pôda 22 17 4288 1/1 601-00 

10. „C“ 3642/1  Ostatné plochy 107 21 1 1/1 551-00 

11. „C“ 3642/1  Ostatné plochy 10 22 1 1/1 551-00 

12. „C“ 4027/7  Ostatné plochy 1 5 1 1/1 611-00 

13. „C“ 4027/75  Ostatné plochy 36 11 1 1/1 611-00 

14. „C“ 15386/2  Ostatné plochy 12 63 1 1/1 553-00 

15. „C“ 15386/2 Ostatné plochy 32 5 1 1/1 553-00 

16. „C“ 15386/2  Ostatné plochy 29 8 1 1/1 765-00 

17. „C“ 4030/1  Ostatné plochy 42 8 1 1/1 611-00 

18. „C“ 4031/1  Ostatné plochy 7 7 1 1/1 611-00 

 

 ktoré majú byť prenajaté za účelom dočasného záberu pre objekty: 

 401-00 Preložka horúcovodného rozvodu 2×DN 700 v km 0,450-0,850 R7 

 601-00 Preložka vzdušného vedenia VVN 2×110 kV č.8887/8888 v km 0300-1100 R7 
 633-00 Preložka vzdušného vedenia NN v km 0,860 R7 
 636-00 Prípojka NN pre VO Slovnaftská - Prístavná v km 0,860 R7 
 701-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 0,200-4,480 R7  
 757-00  Preložka a ochrana káblov a zariadení RAINSIDE, s.r.o. 
 765-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení Bratislavská teplárenská, a.s. 
 551-00 Preložka vodovodu DN 100 Prístavná - Nové Pálenisko v km 0,210 R7 
 611-00 Preložka káblového vedenia VN I.č. 1061 v km 0,180 MZK Prístavná -Slovnaftská 
 553-00 Odbočka preložky vodovodu DN 100 Bajkalská ulica v km 0,000-0,210 R7, 

 
spolu pozemky o výmere 10 703 m² do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. so sídlom 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, za účelom realizácie  
stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava, Ketelec – Bratislava Prievoz“, s dobou nájmu  
na dobu neurčitú, 
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Alternatíva 1.: podľa návrhu žiadateľa 

                          za nájomné 7,479 Eur/m2/rok, čo pri výmere 10 703 m2 predstavuje 

                          sumu 79 081,700 Eur/ročne, stanovené Znaleckým posudkom č. 281/2015,  

                          ktorý vypracoval ÚEOS – Komercia, a. s., Ružová dolina 27,  

                          824 69 Bratislava, zadávaným NDS a.s.  

 

 

Alternatíva 2: podľa rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

                         ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné  

                         bremeno 30,00 Eur/m2/rok (tabuľka100, položka 11) čo pri výmere  

                         10 703 m2 predstavuje  sumu 317 273,00 Eur/ročne 

 

 

s podmienkou: 

     Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia  

v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Ružinov. V prípade, že nájomná 

zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť. 

V prípade zúženia predmetu nájmu nájomcom o ktorýkoľvek z pozemkov schválených  

v tomto uznesení, zníži sa celková cena nájmu schválená uznesením o cenu nájmu týchto 

pozemkov. 
 

     Nájom bude zrealizovaný podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov s odôvodnením:  

 

     Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že k vydaniu stavebného povolenia  

na stavbu „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, potrebuje  

žiadateľ preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods.1  

zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).   
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Dôvodová správa 

 

 

PREDMET:  Nájom častí pozemkov registra „C“ a „E“ v katastrálnom území Nivy podľa 

ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Národnej 

diaľničnej spoločnosti, a. s. za účelom majetkovoprávneho usporiadania 

pozemkov k stavbe „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava 

Prievoz“. 

 

 

ŽIADATEĽ:  Národná diaľničná spoločnosť, a. s. so sídlom Dúbravská cesta 14 

841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001. 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:  

 

 

Predmetné pozemky registra „C“ a „E“ v kat. úz. Nivy sú evidované v katastri nehnuteľností 

nasledovne:  

- na LV č. 4288 je evidované Hlavné mesto SR Bratislavy v spoluvlastníckom podiele 1/1; 

- na LV č. 4421 je evidované Hlavné mesto SR Bratislava v spoluvlastníckom podiele 5/6; 

- na LV č. 1 je evidované Hlavné mesto SR Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/1 

a sú zverené do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov protokolom č. 24  

zo dňa 30. 09. 1991. 

 

Por.  

čís. 

Reg. 

KN 

Parcela  

číslo 
Druh pozemku 

LV 

č. 

Vlast. 

podiel 

Celková 

výmera  

v m² 

1. „C“ 15400/3 Zast. plochy a nádv. 4288 1/1 24 

2. „C“ 4013/13 Zast. plochy a nádv. 4288 1/1 27 

3. „E“ 1363/101 Orná pôda 4288 1/1 76 

4. „C“ 3437/15 Ostatné plochy 4288 1/1 95 

5. „C“ 3437/10 Ostatné plochy 4288 1/1 27 

6. „E“ 1367 Lesné pozemky 4288 1/1 17 

7. „E“ 1368 Orná pôda 4288 1/1 21 

8. „E“ 1456/101 Orná pôda 4288 1/1 2247 

9. „E“ 1801/100 Lesné pozemky 4288 1/1 12572 

10. „E“ 1801/101 Lesné pozemky 4288 1/1 526 

11. „E“ 1803/101 Lesné pozemky 4288 1/1 374 

12. „E“ 1803/103 Lesné pozemky 4288 1/1 147 

13. „E“ 1808/100 Lesné pozemky 4288 1/1 612 

14. „E“ 15389/100 Orná pôda 4421 5/6 69 

15. „E“ 15400 Orná pôda 4288 1/1 1 

16. „C“ 3642/1 Ostatné plochy 1 1/1 13216 

17. „C“ 3642/3 Ostatné plochy 1 1/1 543 

18. „C“ 3852/10 Ostatné plochy 1 1/1 1297 

19. „C“ 3852/64 Ostatné plochy 1 1/1 441 

20. „C“ 4027/7 Ostatné plochy 1 1/1 1350 

21. „C“ 4027/75 Ostatné plochy 1 1/1 339 

22. „C“ 15382/4 Ostatné plochy 1 1/1 7832 

23. „C“ 15382/28 Ostatné plochy 1 1/1 102 

24. „C“ 15382/29 Ostatné plochy  1 1/1 21 
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25. „E“ 1372/101 Záhrady 4288 1/1 241 

26. „E“ 1461 Orná pôda 4288 1/1 300 

27. „E“ 15389/101 Orná pôda 4421 5/6 98 

28. „E“ 15399/100 Orná pôda 4288 1/1 37 

29. „C“ 15386/2 Ostatné plochy 1 1/1 3413 

30. „C“ 4030/1 Ostatné plochy 1 1/1 2054 

31. „C“ 4031/1 Ostatné plochy 1 1/1 2666 

 

 

 

SKUTKOVÝ STAV A ÚČEL NÁJMU: 

 

     Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov bola doručená, pod číslom  

10054/88515/30200/2016, ponuka Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy, ktorá bola zmenená a doplnená číslom: 9751/97696/30200/2016.  

 

    Národná diaľničná spoločnosť, a. s. zabezpečuje pre stavbu „Rýchlostná cesta R7 

Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností, 

pozemkov v katastrálnom území Nivy.  

 

     ROZHODNUTÍM č. OU-BA-OVBP2-2014/75043/ZAD zo dňa 23. 10. 2014, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 01. 2015, bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení 

stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“. 

 

Predmetné pozemky budú dočasne využité pri výstavbe stavebných objektov: 
 101-00 Rýchlostná cesta R7 
 102-00 Mimoúrovňová križovatka Slovnaftská 
 104-00 Miestna zberná komunikácia Prístavná – Slovnaftská 
 107-00 Miestna obslužná komunikácia pre objekt ŽSR Panónia 
 113-00 Preložka miestnej obslužnej komunikácie - Malé Pálenisko 
 118-00 Preložka cyklistického chodníka v km 0,260-0,380 Prístavná – Slovnaftská 
 120-00 Účelová komunikácia pre ČSPH Jurki 
 105-00 Preložka vetvy MUK Prievoz Bajkalská – Prístavná 
 106-00 Preložka vetvy MÚK Prievoz Prístavná - OK Prístavný most 

       a 
 401-00 Preložka horúcovodného rozvodu 2×DN 700 v km 0,450-0,850 R7 
 601-00 Preložka vzdušného vedenia VVN 2×110 kV č.8887/8888 v km 0300-1100 R7 
 633-00 Preložka vzdušného vedenia NN v km 0,860 R7 
 636-00 Prípojka NN pre VO Slovnaftská - Prístavná v km 0,860 R7 
 701-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 0,200-4,480 R7  
 757-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení RAINSIDE, s.r.o. 
 765-00 Preložka a ochrana káblov a zariadení Bratislavská teplárenská, a.s. 
 551-00 Preložka vodovodu DN 100 Prístavná - Nové Pálenisko v km 0,210 R7 
 611-00 Preložka káblového vedenia VN I.č. 1061 v km 0,180 MZK Prístavná -Slovnaftská 
 553-00 Odbočka preložky vodovodu DN 100 Bajkalská ulica v km 0,000-0,210 R7, 
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VÝŠKA NÁJOMNÉHO 

 

 

Alternatíva 1.:  podľa návrhu žiadateľa 

 

7,749,00 Eur/m2/rok, čo pri výmere 10 703 m2 predstavuje sumu 79 081,700 Eur/ročne. 

Nájomné bolo stanovené v Znaleckom posudku č. 281/2015 zo dňa 27. 08. 2015,  

Znaleckom posudku č. 41/2016 zo dňa 14. 03. 2016 a Znaleckom posudku č. 42/2016 zo dňa 

14. 03. 2016, ktoré boli vypracované spoločnosťou ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, 

824 69 Bratislava, znalcom v odbore stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností, 

zadávaným NDS a.s.  

 

 

Alternatíva 2: podľa rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

                         ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné  

                         bremeno 30,00 Eur/m2/rok (tabuľka100, položka 11) čo pri výmere  

                         10 703 m2 predstavuje  sumu 317 273,00 Eur/ročne. 

 

 

     V prípade, že Mestská časť Bratislava – Ružinov – správca nepristúpi k nájmu dotknutých 

pozemkov v prospech žiadateľa, bude žiadateľ postupovať podľa ust. § 108 a nasl. zákona  

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) a požiada  

o vyvlastnenie. 

 

     Národná diaľničná spoločnosť, a. s. v doplnenom podaní predložila vyjadrenie  

k uplatneným reštitučným nárokom, ktoré bolo vydané Okresným úradom Bratislava, 

pozemkovým a lesným odborom pod číslo: OU-BA-PLO/2016/151990-004-Lzi  

dňa 28. 07. 2016. 

 

     Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor listom číslo:  

OU-BA-PLO/2016/151990-004-Lzi dňa 28. 07. 2016 zaslal: Vyjadrenie k uplatneným 

reštitučným nárokom v zmysle zákona č. 299/1991Zb. v znení neskorších predpisov zákona  

č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. V tabuľkovej časti citovaného listu  

je oznámené, že na PKN parc. č. 1811/10, parc. č. 15423, parc. č. 15381/1 a parc. č. 15429/1 

kat. úz Nivy bol, v zmysle zákona č. 503/2003 Z. z. uplatnený reštitučný nárok oprávnenou 

osobou. 

 

     Podľa Územnoplánovacej informácie a stanoviska k nájmu pozemkov registra „C“  

a registra „E“ v katastrálnom území Nivy č. UP/CS16416/2016/2/UP6 zo dňa 16. 09. 2016  

pre územie, v ktorom sa nachádzajú uvedené pozemky, je v platnom Územnom pláne 

hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, stanovené  nasledovné 

funkčné využitie územia: 

 

FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA: 

I.) Občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu – kód funkcie 201 – 

informačný kód N, rozvojové územie 

II.) Distribučné centrá sklady, stavebníctvo – kód funkcie 302 –  

informačný kód N, rozvojové územie 

III)  Zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných – kód funkcie 502 – 

informačný kód N, rozvojové územie 

IV.a.) Plochy zariadení vodnej a leteckej dopravy – kód funkcie 703,  

stabilizované územie dopravy a dopravnej vybavenosti 
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IV.b.) Plochy zariadení vodnej a leteckej dopravy – kód funkcie 703 – bez kódu regulácie,  

rozvojové územie dopravy a dopravnej vybavenosti 

V.) Ostatná ochranná a izolačná zeleň – kód funkcie 1130,  

stabilizované územie mestskej zelene 

 

REGULÁCIA A PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH: 

 

I.) OBČIANSKA VYBAVENOSŤ CELOMESTSKÉHO A NADMESTSKÉHO 

VÝZNAMU ,KÓD FUNKCIE 201. 

Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu 

s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy 

zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre 

požiarnu a civilnú obranu. 

Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti 

zástavby funkčnej plochy. 

II.) DISTRIBUČNÉ CENTRÁ SKLADY, STAVEBNÍCTVO, KÓD FUNKCIE 302 

Územia slúžiace pre umiestňovanie skladových areálov, distribučných a logistických centier ako aj 

trvalé stavebné dvory a zariadenia, vrátane dopravného a technického vybavenia a plôch líniovej  

a plošnej zelene. 

III.) ZMIEŠANÉ ÚZEMIA OBCHODU A SLUŽIEB VÝROBNÝCH  

A NEVÝROBNÝCH, KÓD FUNKCIE 502. 

Územia pre umiestňovanie obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných služieb 

s príslušnými súvisiacimi činnosťami. 

Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie 

a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 

IV.a) a IV.b.) PLOCHY ZARIADENÍ VODNEJ A LETECKEJ DOPRAVY, KÓD  

                  FUNKCIE 703 

Územia určené pre umiestnenie stavieb a zariadení, ktoré slúžia pre prevádzku 

A - leteckej dopravy 

B - vodnej dopravy 

V.)  OSTATNÁ OCHRANNÁ A IZOLAČNÁ ZELEŇ, KÓD FUNKCIE 1130. 

Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany kontaktného územia pred nepriaznivými 

účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných zariadení, zeleň v ochranných pásmach 

vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné 

rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých druhov ochranných pásiem. 

SPÔSOBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH:  

Charakteristika funkčnej plochy – 201 (viď. tabuľka, príloha č. 1) 

Charakteristika funkčnej plochy – 302 (viď. tabuľka, príloha č. 1) 

Charakteristika funkčnej plochy – 502 (viď. tabuľka, príloha č. 2) 

Charakteristika funkčnej plochy – 703 (viď. tabuľka, príloha č. 2) 

Charakteristika funkčnej plochy – 1130 (viď. tabuľka, príloha č. 3) 

 

REGULÁCIA VYUŽITIA ÚZEMIA: 

Stabilizované územia  IV.a.) a V.) : 

Parcely, sú súčasťou územia, ktoré 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 
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dokumentácií alebo pri hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť 

a rozvíjať, 

posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v rámci stabilizovaných území sa 

uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche, 

ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu 

a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné 

takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť, 

z hľadiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre je potrebné zohľadniť že vo vnútornom 

meste sa vyskytujú stabilizované územia so zástavbou mestského typu, komplexy zástavby, 

areály a územia izolovanej zástavby, najmä bytové domy sídliskového typu a enklávy 

rodinných domov, 

v dotváraní území je potrebné rešpektovať diferencovaný prístup podľa jednotlivých typov 

existujúcej zástavby a nie je možné ho generalizovať stanovením jednotnej regulácie intenzity 

využitia pre celú stabilizovanú funkčnú plochu, 

základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť 

požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen 

zvýšenia kvality zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia). 

Rozvojové územia  I.),  II.), III.) a IV.b.) : 
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie. Rozvojové územie je 

územie mesta, v ktorom územný plán navrhuje: 

  novú výstavbu na doteraz nezastavaných plochách, 

  zásadnú zmenu funkčného využitia, 

  zmenu spôsobu zástavby veľkého rozsahu. 

V zmysle platného Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok. 2007, v znení zmien 

a doplnkov, regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre vnútorné mesto – mestská časť 

Ružinov,  

pre kódy funkcií 201, 302 a 502 s informačným kódom N: 

– Občianska  vybavenosť celomestského a nadmestského významu (t.j. N201) 

– Distribučné centrá sklady, stavebníctvo (t.j. N302) 

– Zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných (t.j. N502) - platí že:  

rozvojová plocha je v súčasnosti neregulovateľná, vzhľadom na chýbajúce vstupy z oblasti 

ekológie, dopravy, vymedzenia bezpečnostných pásiem a pod.. 

Pre posúdenie investičného zámeru nachádzajúceho sa len v časti funkčnej plochy platia na 

ploche, na ktorej má byt realizovaný zámer zástavby definície a ukazovatele intenzity využitia 

územia záväzné pre celú funkčnú plochu. 

V konkrétnom bloku je možné riešiť návrh zástavby celého bloku s vyjadrením etapizácie 

zástavby, a to na úrovni riešenia ÚPN Z, UŠ Z, resp. dokumentácie pre územné rozhodnutie. 

PLATNÁ ÚPD:  Územný plán hl. mesta SR Bratislavy 2007 

   ZaD 01 –  Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, 2009 

   ZaD 02 –  Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, 2012 

   ZaD 03 – Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, 2014 

   ZaD 05 – Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, 2014 

   (s účinnosťou od 10.11.2014) 

OSTATNÁ  ÚPD: UŠ Pálenisko – Domové role (nepokračuje sa v obstarávaní – v roku 

2012 boli práce prerušené a nie je stanovené kedy sa bude pokračovať), rozpracovaná štúdia - 

nezáväzný dokument je zverejnený na stránkach MČ Bratislava – Ružinov: 

http://www.ruzinov.sk/sk/content/view/urbanisticka-studia-palenisko-domove-role 

UPOZORNENIE (územno-technická informácia): 

- Parcely v južnej časti územia v k.ú. Nivy sa nachádzajú v pásme hygienickej ochrany areálu 

Slovnaft. Pásmo hygienickej ochrany výrobného areálu Slovnaft, a.s., bolo upravené 

rozhodnutím okresného úradu BA II, č. j.: ÚR/1/01/Bal-2 zo dňa 27.03.2001 (viď. grafická časť 

ÚPD hl. mesta SR Bratislavy, línia vyznačená v 2.2 Regulačný výkres – Zmeny a doplnky 02). 

- V území, kde sa nachádzajú záujmové parcely v k.ú. Nivy sú aktuálne trasované IS, ktorých 

ochranné a bezpečnostné pásma je nutné akceptovať a dodržiavať podľa zákona č. 656/2004 

http://www.ruzinov.sk/sk/content/view/urbanisticka-studia-palenisko-domove-role
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Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov a v zmysle platného Územného plánu hl. m SR 

Bratislavy z r. 2007 v znení zmien a doplnkov. 

 

STANOVISKO K PRENÁJMU POZEMKOV registra „C“ a registra „E“ KN v katastrálnom 

území Nivy podľa Geometrického plánu č. 36315583-125-2015 

 

STANOVISKO Z HĽADISKA DOPRAVY 

Referát ÚPaRR z hľadiska dopravy dáva nasledovné stanovisko: 

s nájmom pozemkov súhlasíme. 

 

STANOVISKO Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Z hľadiska životného prostredia s prenájmom nehnuteľnosti v k. ú. Nivy v zmysle predloženého 

zoznamu pozemkov žiadateľovi -  Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 

04 Bratislava na účel realizácie stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec -  Bratislava 

Prievoz  súhlasíme. 

 

STANOVISKO Z HĽADISKA ÚZEMNÉHO PLÁNU 

Predmetné pozemky registra „C“ a registra „E“ KN v k. ú. Nivy sú v zmysle platného 

Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov 01, 02, 03 a 05, 

súčasťou území: 

 rozvojové územie s kódom funkcie 201 – občianska vybavenosť celomestského a 

nadmestského významu, informačný kód N,  

 rozvojové územie, kód funkcie 302 – distribučné centrá sklady, stavebníctvo, 

informačný kód N, 

 rozvojové územie, kód funkcie 502 – zmiešané územia obchodu a služieb výrobných 

a nevýrobných, informačný kód N,  

 stabilizované územie dopravy a dopravnej vybavenosti, kód funkcie 703 – plochy 

zariadení vodnej a leteckej dopravy,  

 rozvojové územie dopravy a dopravnej vybavenosti, kód funkcie 703 – plochy zariadení 

vodnej a leteckej dopravy, bez kódu regulácie,  

 stabilizované územie mestskej zelene, kód funkcie 1130 – ostatná ochranná a izolačná 

zeleň.  

 

ZÁVER 

Prenájom nehnuteľnosti pozemkov registra „C“ a registra „E“ KN v k. ú. Nivy podľa 

Geometrického plánu č. 36315583-125-2015, v zmysle predloženého zoznamu pozemkov,  

za účelom realizácie dopravnej stavby vo verejnom záujme - „Rýchlostná cesta R7  

Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ – je možný, pretože z hľadiska územného plánu 

je prípustné v daných funkčných plochách umiestňovať zariadenia a vedenia technickej 

a dopravnej vybavenosti s ochrannými pásmami, pričom prenájom nezapríčiní celkovú 

zmenu spôsobu využitia daných funkčných plôch. 

 

Prenájom predmetných parciel neobmedzí a negatívne neovplyvní plánovaný rozvoj podľa 

platného Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov 

s prognózou cca do r. 2030, za predpokladu dodržania stanoveného funkčného využitia, t.j. len 

v prípade činnosti, ktorá bude v súlade s platnou ÚPD hl. mesta SR Bratislavy a zákonnými 

predpismi, a pri rešpektovaní ochranných a bezpečnostných pásiem dotknutých inžinierskych 

sietí. 
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     Prenájom pozemku podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona  

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený (iný ako trhový alebo ekonomický záujem), zámer prenajať 

majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním 
nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke,  

ak ju má zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.  

 

     Zámer prenajať nehnuteľný majetok, a to časti predmetných pozemkov registra „C“KN   

a „E“KN  v katastrálnom území Nivy bol zverejnený dňa 12. 10. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy 

1. Ponuka na uzatvorenie nájomnej zmluvy č. 10054/88515/30200/2016. 

2. Doplnenie ponuky na uzatvorenie nájomnej zmluvy č. 9751/97696/30200/2016. 

3. Časť ROZHODNUTIA č. OU-BA-OVBP2-2014/75043/ZAD zo dňa 23. 10. 2014, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 01. 2015, o umiestnení stavby „Rýchlostná cesta R7 

Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“. (Vzhľadom na jeho rozsiahlosť je k dispozícií  

k nahliadnutiu v spise č. NM/CS 10726/2016/ASA.) 

4. LV č. 4288 

5. LV č. 4421 

6. LV č. 1 

7. Kópia vyjadrenia k uplatneným reštitučným nárokom číslo: OU-BA-PLO/2016/151990-

004-Lzi zo dňa 28. 07. 2016. 

8. Výpis z OR Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. 

9. Územnoplánovacia informácia č. UP/CS16416/2016/2/UP6. 

10. 4 situačné mapy k stavbe: „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“. 

 

Znalecký posudok č. 281/2015 zo dňa 27. 08. 2016, ZP č. 41/2016 zo dňa 14. 03. 2016  

a ZP č. 42/2016 zo dňa 14. 03. 2016 - vzhľadom na ich rozsiahlosť sú k dispozícií  

k nahliadnutiu v spise č. NM/CS 10726/2016/ASA. 








































































































