
 
 

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA-RUŽINOV 
 
Materiál na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva 
MČ Bratislava - Ružinov 
dňa 19.03.2014 
 

Návrh 
na prenájom novovytvoreného pozemku parc. č. 9737/33, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 653 m2, odčleneného, ako časť z  pozemku registra „C“ parc. č. 9737/1 
druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3835 m2  evidovaného na LV č. 1, 
v kat. území Nivy, podľa GP č. 6/2014 , úradne overeného dňa 10.02.2014 pod číslom 
193/2014 vlastníkom rozostavaných bytov zapísaných na liste vlastníctva č. 2720, za účelom 
vybudovania 29 parkovacích miest k stavbe : „Nadstavba bytového domu - 14 bytových 
jednotiek” na Košickej ulici č. 20-26 v Bratislave, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
 
Predkladateľ:                                                                                 Materiál obsahuje: 
Mgr. Zuzana Maturkaničová, v. r.                                                1. Návrh uznesenia 
prednostka                                                                                     2. Dôvodová správa 
                                                                                                       3. Prílohy 
 
Zodpovední: 
Ing. Vladimír Sloboda, v. r. 
zástupca starostu 
 
 
JUDr. Eva Poprendová, v. r. 
dočasne poverená výkonom 
funkcie vedúceho odboru 
právneho a správy majetku 
 
 
JUDr. Alica Kučerová, v. r. 
vedúca referátu správy  
nehnuteľného majetku 
 
 
Spracovateľ:                                                                                         
JUDr. Lenka Pieterová, v. r.                                                              
referent referátu správy nehnuteľného  
majetku                                                                                       
 
Bude prerokované : 
v komisii finančnej, podnikateľských činností a 
informatizácie 
 

Bratislava, marec 2014 
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Návrh uznesenia 
Miestne zastupiteľstvo 
MČ Bratislava – Ružinov 
 
 
 

s ch v a ľ u j e 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom na dobu neurčitú 
novovytvoreného pozemku  

• parc. č. 9737/33, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 653 m2, 
odčleneného, ako časť z  pozemku registra „C“ parc. č. 9737/1 druh pozemku, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3835 m2  evidovaného na LV č. 1, v kat. území 
Nivy, podľa GP č. 6/2014 , úradne overeného dňa 10.02.2014 pod číslom 193/2014, 

za účelom vybudovania 29 parkovacích miest k stavbe : „Nadstavba bytového domu - 14 
bytových jednotiek” na Košickej ulici č. 20-26 v Bratislave  

 
za nájomné 1,356 €/m2/rok, spolu v sume 885,47 €/rok 

 
do nájmu vlastníkom rozostavaných bytov zapísaných na liste vlastníctva č. 2720, 
v katastrálnom území Nivy 
 
za podmienok : 
1. Nájomca sa zaväzuje, že vybudované parkovacie miesta a dopravne upravený vjazd 
a výjazd z Oravskej ulice po realizácii odovzdá bezodplatne vlastníkovi pozemku 
Hlavnému mestu SR Bratislave, ktorú skutočnosť nájomca oznámi Mestskej časti 
Bratislava – Ružinov do 10 dní od odovzdania. 

2. Nájomca sa zaväzuje, že pri budovaní parkovacích miest a dopravnej úprave vjazdu 
a výjazdu z Oravskej ulice nedôjde k záberu existujúcej zelene ani k narušeniu 
a poškodeniu existujúcej zelene. V prípade ak dôjde k poškodeniu existujúcej zelene 
zaväzuje sa uviesť poškodenú časť zelene do pôvodného stavu.  
 
3. Nájomca sa zaväzuje dopravne upraviť vjazd a výjazd z Oravskej ulice podľa 
platných STN noriem a parkovacie miesta vybudovať podľa platných STN noriem. 
 
Nájomná zmluva bude podpísaná nájomcom do 90 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Ružinov. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
podpísaná nájomcom v uvedenom termíne toto uznesenie stratí platnosť.  
 
Nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov. Zámer na prenájom pozemku bol zverejnený na webovom sídle Mestskej časti 
Bratislava – Ružinov dňa 28.02.2014. 
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Dôvodová správa  
 
PREDMET:  nájom časti pozemku na dobu neurčitú s podmienkami 
 
ŽIADATEIA:     
Ing. Ján Seman, PhD. a Gabriela Semanová, obaja bytom Košická 20, 821 09 Bratislava 
Jaroslav Tillinger a Helena Tillingerová, obaja bytom Košická 26, 821 09 Bratislava 
Martin Pauliny , bytom: Riznerová 2, 811 01 Bratislava 
Katarína Janásová, bytom Žabotova 2B, 811 04 Bratislava 
Ing. Lívia Zatloukalová, bytom Mišíková 41, 811 06 Bratislava 
Paul McGirr , bytom 29 Hazel Road, Donny Carney, Dublin 9, Írsko 
Mgr. Elena Linczényioá, bytom Saratovská 2138/18, 841 02 Bratislava 
Tomáš Zahradník, bytom Popolná 26, 831 06 Bratislava a Lucia Zahradníková 
Štefánková, bytom Bajzova 8, 821 08 Bratislava 
Ing. Peter Vilčák a Zuzana Vilčák, obaja bytom Dankovského 11, 811 03 Bratislava 
Philippe Gautron, bytom L.P.Mendes Fr. Boulevard Arago, 850 00 La Roche Sur Yon, 
Francúzsko a Miroslava Gautron Fillová, bytom: Fučíkova 5, 977 01 Brezno 
Ing. Denisa Dudašková, bytom Štefánikova 8, 059 21 Svit 
Martin Žingor, bytom Košická 26, 821 09 Bratislava 
Rastislav Hargaš, bytom Košická 22 a Jana Hargašová, bytom: Wolkrova 39, 851 01 
Bratislava 
 
ŠPECIFIKÁCIA časti pozemku parc. č. 9737/1 podľa geometrického plánu č. 6/2014 – 
PREDMET NÁJMU  
Parcelné číslo    výmera v m2        druh pozemku             kat. územie        lokalita 
9737/33              653 m2   zastavané plochy a nádvoria    Nivy    vnútro blok Košická - Oravská 
 
VLASTNÍCKE VZ ŤAHY:  
Pozemok v lokalite vnútro blok ulíc Košická – Oravská parc. č. 9737/33 druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 653 m2 bol vytvorený geometrickým plánom č. 6/2014 
úradne overeným dňa 10.02.2014 pod číslom 193/2014, odčlenením z  pozemku parc. č. 
9737/1, v katastrálnom území NIVY. Pozemok parc. č. 9737/1 druh pozemku, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 3835 m2 je v katastri nehnuteľností zapísaný na liste vlastníctva 
č. 1, ako pozemok registra „C“, katastrálne územie NIVY vo vlastníctve Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a na základe Protokolu č.24 zo dňa 30.9.1991 v správe 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Na pozemku sa nachádzala stavba detského ihriska 
Košicko – Oravská, ktorú na základe Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 1.1.2003 
mala v nájme obchodná spoločnosť Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. so 
sídlom Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 
Ružinov uznesením č. 147/XIII/2007 zo dňa 18.12.2007 schválilo vyradenie a likvidáciu 
objektu detského ihriska Košicko – Oravská z majetku. 
 
SKUTKOVÝ STAV a  ÚČEL:  
Dňa 27.05.2013, 12.02.2014 ( doplnenie žiadosti o nový GP ) požiadali  na základe 
splnomocnení Ing. Ján Seman, PhD. Košická 20, 821 09 Bratislava a pani Helena 
Tillingerová, Košická 26, Bratislava v mene ďalších 19 vlastníkov rozostavaných bytov na 
Košickej ulici č. 20-26 v Bratislave (zapísaných na LV č. 2720-rozostavané byty, 3644-
pozemky) o prenájom časti pozemku parc. č. 9737/1, a to parc. č. 9737/33, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 653 m2 za účelom vybudovania 29 parkovacích miest  
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(z toho 1 miesto pre telesne postihnutých) k stavbe : „Nadstavba bytového domu - 14 
bytových jednotiek” na Košickej ulici č. 20-26 v Bratislave za účelom skolaudovania týchto 
bytových jednotiek. Vybudovanie predmetných parkovacích miest si mal splniť 
predchádzajúci investor, ktorí si však túto povinnosť nesplnil aj napriek tomu, že mal v nájme 
citovaný pozemok na základe vypracovaných dvoch nájomných zmlúv.  
 
Hore citovaní žiadatelia zároveň dňa 27.05.2013 požiadali Stavebný úrad MČ Bratislava – 
Ružinov o vydanie stavebného povolenia na stavbu : Komunikácie a spevnené plochy – 
Inžinierske stavby – novostavba – dopravné stavby: SO 01 Komunikácie a spevnené plochy, 
účel stavby : parkovisko, komunikácia.  
 
STANOVISKÁ: 
Územnoplánovacia informácia a komplexné stanovisko č. RR/CS12198/2014/1/RRR4:  
Podľa platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy r. 2007 v znení 
neskorších zmien a doplnkov je pre pozemok parc. č. 9737/33, katastrálne územie Nivy 
stanovené  
DRUH URBANISTICKEJ FUNKCIE – PREDMETNÉ ÚZEMIE:     
Viacpodlažná zástavba obytného územia – kód 101, lokalita: Košická ul. 
PRÍPUSTNÉ A NEPRÍPUSTNÉ FUNKČNÉ VYUŽITIE:  
Charakteristika funkčnej plochy – 101 (viď. tabuľka v prílohe) 
INTENZITA ZÁSTAVBY  
V zmysle platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý nadobudol účinnosť 
1.9.2007, následné Zmeny a doplnky 01 a Zmeny a doplnky 02 (zo dňa 15.12.2011) s 
účinnosťou od 01.02.2012, pre stabilizované obytné územie 101 – Viacpodlažná zástavba 
obytného územia, platí: 

- zachovať súčasné funkčné využitie, 
- 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, 
- rešpektovať diferencovaný prístup podľa jednotlivých typov existujúcej zástavby, nie je 
možné generalizovať a stanoviť jednotnú reguláciu intenzity využitia pre celú stabilizovanú 
funkčnú plochu, 
- základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaného územia v meste je uplatniť 
požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia. 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA FUNKČNEJ PLOCHY – 101, STABILIZOVANÉ 
ÚZEMIE 
Územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch a k nim prislúchajúce 
nevyhnutné zariadenia – v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho 
vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a 
technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu. 
Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej 
časti zástavby funkčnej plochy. 
Základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať veľkosti a funkcii 
územia. 
SÚVISIACA PLATNÁ ÚPD : Územný plán hl. mesta Bratislavy 2007 
                                       ZaD 01 –  Územný plán hl. mesta Bratislavy, 31.03.2008 
                                       ZaD 02 –  Územný plán hl. mesta Bratislavy,  
                                                 15.12.2011 s účinnosťou od 01.02.2012  
SPRACOVANÁ ÚPD:            nie je evidovaná 
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POZNÁMKA  :               stabilizované územie, funkčná plocha vo vnútornom meste 
 
 
UPOZORNENIE:            Košická ul. 22 – 24  ochranná stavba/OÚ, MČ Bratislava – Ružinov 
 
Z hľadiska dopravy a budúcich investícií je súhlas k prenájmu za podmienok : 
- aby vybudované parkovacie miesta boli odovzdané do vlastníctva vlastníkovi pozemku parc. 
č. 9737/1, kat. územie Nivy Hlavnému mestu SR Bratislave, 
- vjazd a výjazd dopravne upraviť a parkovacie miesta vybudovať podľa platných STN 
noriem, 
- následne budú parkovacie miesta odovzdané protokolom do správy Mestskej časti Bratislava 
– Ružinov.  
 
Z hľadiska životného prostredia je súhlas k prenájmu za podmienok : 
- pri budovaní nesmie v žiadnom prípade dôjsť k záberu zelene ani narušeniu a poškodeniu 
existujúcej zelene, 
- v prípade poškodenia sa požaduje uviesť poškodenú časť do pôvodného stavu.  
 
Obvodný pozemkový úrad: 
Podľa vyjadrenia Obvodného pozemkového úradu v Bratislave č. 0933/3556/13-Hav 
v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 503/2003 Z.z. v 
znení neskorších predpisov nebol uplatnený reštitučný nárok oprávnenou osobou na 
pozemkovo knižné parcely č. 9736/4, č. 9737/1 zapísané v PKV č. 14300, katastrálne územie 
Bratislava ( na ktorých sa parc. č. 9737/1, kat. územie Nivy nachádza ). 
Referát nájomných bytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov: 
Pozemok parc. č. 9737/1, katastrálne územie Nivy nie je pozemkom priľahlým v zmysle 
zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy MZ MČ Bratislava - 
Ružinov dňa 12.06.2013 prerokovala a zobrala na vedomie predložený materiál týkajúci sa 
výstavby parkovacích miest – vnútro blok Košická – Oravská a odporúča výstavbu 
parkovacích miest v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. 
 
Nájomné :  
1. Znaleckými posudkami č. 2/2013 zo dna 04.06.2013, č. 11/2013 zo dňa 02.09.2013 
znalca Ing. arch. Milana Haviara, Pražská 27, 811 04 Bratislava, znalec z odboru stavebníctvo 
- odhad hodnoty nehnuteľností evidenčné číslo znalca 914954 bola zistená všeobecná hodnota 
(VŠH) nájmu časti pozemku parc. č. 9737/1 podľa geometrického plánu č. 6/2014 metódou 
polohovej diferenciácie :  
REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY : 
Pozemok parc. č. 9737/33...................................................................................1,356 €/m2/rok 
Spolu VŠH nájmu pozemku....................................................................................885,47 €/rok 
Znalecké posudky sú k nahliadnutiu na referáte správy nehnuteľného majetku. 
 
2. Podľa Rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 28/2011, ktorým sa 
ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno – pozemky na 
stavebnú činnosť lokalita II. Kat. územie Nivy je cena stanovená minimálne na 16 €/m2/rok, 
to znamená spolu za nájom - časti pozemku parc. č. 9737/1 podľa geometrického plánu č. 
6/2014 je cena minimálne 10 448 €/rok. 
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Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov : 
V zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je 
v súčasnosti možné prenajímať pozemky (nezastavané stavbou) vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou, priamym 
prenájmom ( ponukové konanie – ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného 
predpisu nepresiahne 40 000,-eur ) podľa § 9a ods.9 a nasl. zákona SNR č.138/1991 Zb., 
okrem  dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pričom dôvod hodný osobitného 
zreteľa musí byť zdôvodnený. 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 obec zriadenú, pričom tento zámer 
musí byť zverejnený počas celej tejto doby.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je daný, tým, že nájomca vybuduje 
29 parkovacích miest k stavbe : „Nadstavba bytového domu - 14 bytových jednotiek” na 
Košickej ulici č. 20-26 v Bratislave, za účelom kolaudácie týchto bytových jednotiek, 
dopravne upraví vjazd a výjazd z Oravskej ulice a vybudované parkovacie miesta aj 
s dopravne upraveným vjazdom a výjazdom po kolaudácii bezodplatne odovzdá vlastníkovi 
pozemku Hlavnému mestu SR Bratislave a Hlavné mesto SR Bratislava ich následne odovzdá 
protokolom do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov.  
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Ružinov prerokovala predmetný materiál dňa 
04.03.2014. 
 
Zámer na prenájom časti pozemku parc. č. 9737/1 bol zverejnený na webovom sídle Mestskej 
časti Bratislava – Ružinov dňa 28.03.2014. 
 
 
 
 
 
Prílohy : kópie 
1. Kópia z katastrálnej mapy z www.katasterportal.sk  
2. Čiastočný projekt stavby 
3. Snímka z ortofotomapy + fotodokumntácia 
4. GP č. 6/2014 
5. Žiadosti zo dňa 27. 05. 2013, 12. 02. 2014  
6. E-mail zo dňa 24.02.2014 
7. List vlastníctva č.1 čiastočný z www.katasterportal.sk 
8. List vlastníctva č. 2720 čiastočný z www.katasterportal.sk 
9. Stanovisko č. BYT/CS13843/2013/2/VAL 
10. List č. 0933/3556/13-Hav 
11. ÚPI a stanovisko č. RR/CS12198/2014/1/RRR4  
12. Stanovisko KFPĆaI 
13. Uznesenie MR zo dňa 04.03.2014 
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