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N á v r h   u z n e s e n i a 

Miestne zastupite�stvo 
mestskej �asti Bratislava–Ružinov 
po prerokovaní materiálu 

A.  s c h v a � u j e  

prevod vo�nej �asti nebytového priestoru �. 12-2 (prevádzkový priestor) o výmere 31,02 m2 

(miestnos� �. 3), 1.p. v hospodárskom bloku Azalková 9, súpisné �íslo 1018 v Bratislave, na ulici 
Azalková, �íslo vchodu 9, ktorý je vybudovaný na pozemku parcelné �íslo 1013 v katastrálnom 
území Ružinov, obec Bratislava – m.�. Ružinov, okres Bratislava II, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v správe 
Mestskej �asti Bratislava–Ružinov, zapísaný na liste vlastníctva �. 5259, ktorá sa od�lení od 
nebytového priestoru �. 12-2 a pri�lení sa k nebytovému priestoru �. 12-1 a dôjde k zmene 
spoluvlastníckeho podielu na spolo�ných �astiach a zariadeniach hospodárskeho bloku 
nasledovne: 

- nebytový priestor �. 12-1 na  37092/73094 
- nebytový priestor �. 12-2 na  21703/73094 

z dôvodu hodného osobitného zrete�a  

za cenu 9 800,00 € 

pre žiadate�a – vlastníka nebytového priestoru �. 12-1:  

       PROTEA spol.s.r.o. 
       Robert Sandner, konate� spolo�nosti 
       I�O: 313 70 381 
       Azalková 9, 821 01  Bratislava 

B.  o d p o r ú � a 

Dušanovi Pekárovi, starostovi

uzatvori� zmluvu o prevode vo�nej �asti nebytového priestoru  

         T: do 31.10.2018 
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Dôvodová správa:

Žiadate� :  PROTEA spol. s r.o. 
  Robert Sandner, konate� spolo�nosti 
  I�O: 313 70 381 
  Azalková 9, 821 01 Bratislava 

Objekt:    HB Azalková 9 
Súpisné �íslo:   1018 
LV stavby   5259  
Parcelné �íslo:   1013 
Katastrálne územie:  Ružinov 
Pozemok:  právny vz�ah k parcele na ktorej leží stavba 1018 nie je evidovaný na 

liste vlastníctva 
Nebytový priestor: vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v správe Mestskej �asti 

Bratislava-Ružinov 

Od�lenená �as� z nebytového priestoru �. 12-2 o výmere 31,02 m2 sa pri�lení k nebytovému priestoru 
�. 12-1: 
- Nebytový priestor �. 12-1 pôvodná výmera  339,90 m2

    pri�lenená �as�              + 31,02 m2

    podlahová plocha  370,92 m
2 

spoluvlastnícky podiel na spolo�ných �astiach a zariadeniach HB:  37902/73094 

- Nebytový priestor �. 12-2 pôvodná výmera  248,05 m2

    od�lenená �as�              - 31,02 m2

    podlahová plocha  217,03 m
2

spoluvlastnícky podiel na spolo�ných �astiach a zariadeniach HB:  21703/73094 

Uvedený nebytový priestor je v zmysle Zmluvy o komplexnom prenájme majetku v nájme spolo�nosti 
Prvá ružinovská spolo�nos�, a.s., Jarošova 1, Bratislava. 
PRS, a.s. súhlasila s vy�atím �asti nebytového priestoru �. 12-2, umiestneného na 1. p. 
hospodárskeho bloku Azalková 9 v Bratislave zo Zmluvy o komplexnom prenájme majetku a s jej 
odpredajom. 

Žiadate� o prevod vlastníctva �asti nebytového priestoru je vlastníkom susedného nebytového 
priestoru �. 12-1. 

Prevod �asti vo�ného nebytového priestoru sa realizuje v zmysle § 10 ods. 8 písm. e) Všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej �asti Bratislava – Ružinov �. 13/2012 z 15. mája 2012 o zásadách 
hospodárenia s majetkom mestskej �asti Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej �asti Bratislava – Ružinov z dôvodu 
hodného osobitného zrete�a, o ktorom miestne zastupite�stvo rozhodne trojpätinovou vä�šinou 
všetkých poslancov. 

Odôvodnenie: 
Dôvod hodný osobitného zrete�a pod�a § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR �. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov je daný tým, že žiadate� PROTEA spol.s.r.o, Azalková 
9 Bratislava je vlastníkom nebytového priestoru �. 12-1. 

Pod�a znaleckého posudku �. 41/2016 vo veci odhad všeobecnej hodnoty nebytového priestoru �. 2, 
miestnos� �. 3 objekt zapísaný na LV �. 5259 k.ú. Ružinov v obci BA m.�. Ružinov, okres Bratislava II 
zo d�a 10.12.2016 s príslušenstvom pre ú�el prevodu nehnute�nosti spracovaného d�a 14.12.2016 
Ing Jozefom Štipkalom, znalcom v odbore stavebníctvo a odvetvie Odhad hodnoty nehnute�ností, 
eviden�né �íslo znalca: 913 454 cena nebytového priestoru je stanovená vo výške 9 800,00 €. 

Zadávate�om znaleckého posudku bola spolo�nos� PROTEA, spol. s.r.o., Azalková 9, Bratislava. 
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Primátor hlavného mesta SR Bratislavy udelil súhlas k prevodu nebytového priestoru za cenu  
minimálne 9 800,00 € s podmienkami: 
- prevod bude uskuto�nený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona �. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, zákona NR SR �. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy �. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení �alších úprav, 
- v kúpnej zmluve bude dohodnutý termín zaplatenia kúpnej ceny patriacej hlavnému mestu SR 
Bratislave v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ako aj prípadné sankcie) najneskôr do 30 
dní odo d�a podpísania zmluvy o prevode nebytového priestoru kupujúcim. 

Kúpna cena z predaja nebytových priestorov sa rozdelí v pomere 50% mestskej �asti a 50% 
hlavnému mestu. 

Materiál bol prerokovaný na Miestnej rade mestskej �asti Bratislava-Ružinov a  v Komisii finan�nej, 
podnikate�ských �inností a informatizácie. 

Zámer na prevod majetku bol zverejnený d�a 28.3.2018. 

Návrh na prevod vo�nej �asti nebytového priestoru bol už raz predložený na rokovanie Miestneho 
zastupite�stva mestskej �asti Bratislava-Ružinov d�a 26.9.2017, kedy materiál nezískal dostato�ný 
po�et hlasov na prijatie uznesenia. 



































































  

                    Mestská �as� Bratislava – Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

Telefón  Bankové spojenie  I�O/DI� Internet/E-mail  Úradné hodiny 

+421/2/  4029062/0200  00603155 www.ruzinov.sk  Po.: 7.30-17.00, Ut.: 7.30-15.00 
48 28 41 11    2020699516 ruzinov@ruzinov.sk        St.: 7.30-17.00, Štv.: 7.30-15.00 

Pia.: 7.30-12.00 

Miestny úrad M� Bratislava –   Ružinov
Odbor sociálnych vecí 
Mierová 21 
827 05  Bratislava 

TU!

Váš list �íslo/zo d�a  Naše �íslo   Vybavuje/linka               Bratislava 
BYT/CS 1023/2017/6/VAL            UP/CS 17185/2017/2/UP5                         Ing. arch. �uptáková/kl. 416              13.09.2017 
/zo d�a 12.09.2017                                                                                              
   

Vec   
Územnoplánovacia informácia a stanovisko k prevodu nehnute�nosti 

  Pozemok:                 katastrálne územie Ružinov, parcela KN-C �. 1013, 

Lokalita:                  ul. Azalková,  
                                hospodársky blok (v skratke „HB“) Azalková 9, 
                                v KN stavba bez založeného LV, HB blok-Azalková so súpis. �íslom 1018, 

Rozsah zámeru:       prevod vo�nej �asti nebytového priestoru v budove HB Azalková 9, priestor �.    
                                12-2 s výmerou podlahovej plochy 31,02 m², 

Ú�el vydania ÚPI:   informácia o území pod�a platného ÚPN hl. mesta SR Bratislavy z r.            
                                 2007 v znení zmien a doplnkov (ZaD 01, ZaD 02, ZaD 03 a ZaD 05) 

Na základe Vašej žiadosti Mestská �as� Bratislava - Ružinov potvrdzuje, že pre územie, v ktorom 
sa nachádza pozemok parcela KN-C �. 1013, k.ú. Ružinov, na ktorom sa nachádza stavba HB 
blok-Azalková so súpisným �íslom 1018 je v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy 
z roku 2007, v znení zmien a doplnkov, stanovené nasledovné funk�né využitie: 

FUNK�NÉ VYUŽITIE ÚZEMIA 
ob�ianska vybavenos� celomestského a nadmestského významu, �íslo funkcie 201,     
stabilizované územie. 

PODMIENKY FUNK�NÉHO VYUŽITIA PLOCHY: 
Územia areálov a komplexov ob�ianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu      
s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami pod�a funk�ného zamerania. Sú�as�ou územia sú 
plochy zelene, vodné plochy ako sú�as� parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a 

.

.

.

.
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zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. Podiel funkcie bývania nesmie prekro�i� 30% z 
celkových podlažných plôch nadzemnej �asti zástavby funk�nej plochy. 

SPÔSOBY VYUŽITIA FUNK�NEJ PLOCHY 
- vyplývajú z charakteristiky funk�nej plochy 201 v zmysle regulácie funk�ného využitia plôch 
stanovenej ÚPN hl. mesta SR: 

prevládajúce 
- 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 
prípustné 
V území je prípustné umiest�ova� najmä : 
- integrované zariadenia ob�ianskej vybavenosti 
- areály vo�ného �asu a multifunk�né zariadenia 
- ú�elové zariadenia verejnej a štátnej správy 
- zele� líniovú a plošnú 
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 
prípustné v obmedzenom rozsahu 
V území je prípustné umiest�ova� v obmedzenom rozsahu najmä : 
- bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzemných podlažných plôch funk�nej plochy 
- zariadenia športu, telovýchovy a vo�ného �asu 
- vedecko – technické a technologické parky 
- vodné plochy ako sú�as� parteru a plôch zelene 
- zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb 
- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych 
odpadov s obsahom škodlivín z domácností 
neprípustné 
V území nie je prístupné umiest�ova� najmä : 
- zariadenia s negatívnymi ú�inkami na stavby a zariadenia v ich okolí 
- rodinné domy 
- areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a po�nohospodárskej výroby 
- skladové areály, distribu�né centrá a logistické parky, stavebné dvory 
- autokempingy 
- stavby na individuálnu rekreáciu 
- zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 
- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou. 

Intenzita využitia územia: 
Pozemok parcela KN-C �. 1013, k.ú. Ružinov, sa pod�a platného Územného plánu Hlavného 
mesta SR Bratislavy nachádza v stabilizovanom území, pre ktoré územný plán ponecháva sú�asné 
funk�né využitie a predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, 
nadstavieb, prestavieb  a novostavieb, pri�om zásadne nemení charakter stabilizovaného územia.

- Meradlom 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 hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptova�, chráni� a rozvíja�. 
- Posudzovanie stavebných zásahov v rámci stabilizovaných území sa uskuto��uje na základe 
ukazovate�ov intenzity využitia územia vo funk�nej ploche.  
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- Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a 
vnáša do zástavby neprijate�ný kontrast resp. neúmerné za�aženie pozemku, nie je možné takúto 
stavbu v stabilizovanom území umiestni�. 
- Z h�adiska väzby novej zástavby k pôvodnej štruktúre mesta je potrebné vo vnútornom meste, 
kde 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 rešpektova� diferencovaný prístup pod�a jednotlivých typov existujúcej zástavby. 
Nie je možné ho generalizova� stanovením jednotnej regulácie intenzity využitia pre celú 
stabilizovanú funk�nú plochu. 
- Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatni�
požiadavky a regulatívy funk�ného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia (nielen 
zvýšenie kvality zástavby, ale aj zvýšenie prevádzkovej kvality územia). 
   

SÚVISIACA PLATNÁ ÚPD:   
Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, r. 2007 
ZaD 01– Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 31.03.2008 
ZaD 02- Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 15.12.2011  s ú�innos�ou od 01.02.2012 
ZaD 03-Územný plán hl. mesta SR Bratislavy (25-26.06.2014 s ú�innos�ou od 15.08.2014)  
ZaD 05-Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy (23.10.2014 s ú�innos�ou od 10.11.2014)  

Územný plán hl. mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení zmien a doplnkov je zverejnený na adrese: 
http://www.bratislava.sk/uzemny-plan-mesta/d-11031292/p1=11050195  

STANOVISKO K PREVODU NEHNUTE�NOSTI Z H�ADISKA ÚZEMNÉHO PLÁNU 

Nehnute�nosti, nebytový priestor v budove HB Azalková 9, priestor �. 12-2 na pozemku parcela 
KN-C �. 1013, k.ú. Ružinov, sa nachádzajú v území, pre ktoré Územný plán hlavného mesta SR 
Bratislavy z r. 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje funk�né využitie „ob�ianska vybavenos�
celomestského a nadmestského významu“, �íslo funkcie 201. Predmetný nebytový priestor sa 
nachádza v stavbe HB blok-Azalková so súpisným �íslom 1018. Stavba je užívaná na  
prevádzkovanie výrobných služieb (ortopedicko-protetické pomôcky).   

Územným plánom je pre územie záväzne stanovená regulácia funk�ného využitia plôch. 
Z regulácie funk�ného využitia plôch vyplývajú možné spôsoby využitia tejto funk�nej plochy. 
Výrobné služby sú stanoveným spôsobom využitia funk�nej plochy. Pod�a Územného plánu 
„zariadenia obchodu a služieb“ patria medzi prevládajúce spôsoby využitia funk�nej plochy. 

Sú�asne pre územie platí regulácia intenzity využitia územia. Predmetné nehnute�nosti sú 
sú�as�ou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Navrhovaný prevod vlastníctva 
intenzitu využitia daného územia neovplyv�uje. 
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Informácie o trasách a kapacitách inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v dotknutom území, príp. 
ich ochranné pásma je potrebné overi� priamo u správcov jednotlivých inžinierskych sietí v 
zmysle plánovaného investi�ného zámeru.

Táto územnoplánovacia informácia nenahrádza záväzné stanovisko Magistrátu hl. m. SR 
Bratislavy k investi�nej �innosti pod�a § 34 ods. 2 zákona �. 50/1976 Zb. o územnom a stavebnom 
poriadku  ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. d) zákona SNR �. 
369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov a tiež nenahrádza stanovisko  
Mestskej �asti Bratislava – Ružinov k investi�nej �innosti. Územnoplánovacia informácia k 
uvedeným pozemkom 
 platí jeden rok odo d�a vydania, ak nebola schválená nová územnoplánovacia dokumentácia, 
alebo jej zmeny a doplnky na základe ktorých bola vydaná. Predmetom územnoplánovacej 
informácie nie sú majetkovoprávne vz�ahy k pozemkom. Zárove� upozor�ujeme, že na tú istú 
parcelu môže by� vydaná územnoplánovacia informácia viacerým žiadate�om. 

                                                                                                         Dušan Pekár                                                                                           

                                                                                                         starosta 
                                                                                                       v zastúpení 
                                                                                                     Martin Pener, v.r. 
                                                                                                  zástupca starostu





STANOVISKO 

K bodu:“ Návrh na prevod vo�nej �asti nebytového priestoru �. 12-2 (prevádzkový priestor), 
1.p., o výmere podlahovej plochy 31,02 m2 (miestnos� �. 3) v hospodárskom bloku Azalková 
9, súpisné �íslo 1018 v Bratislave do vlastníctva žiadate�a – vlastníka nebytového priestoru �. 
12-1, PROTEA spol. s.r.o., Azalková 9, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zrete�a.“
Predkladate�:  Mgr. Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych vecí, Silvia Val�eková, 
referát nájomných bytov

zo zasadnutia Komisie finan�nej, podnikate�ských �inností a informatizácie (KFP�aI) 
mestskej �asti Bratislava - Ružinov zo d�a  28. 03. 2018 

KFP�aI prerokovala a 

1/ berie na vedomie predložený materiál: „ Návrh na prevod vo�nej �asti nebytového 
priestoru �. 12-2 (prevádzkový priestor), 1.p., o výmere podlahovej plochy 31,02 m2 
(miestnos� �. 3) v hospodárskom bloku Azalková 9, súpisné �íslo 1018 v Bratislave do 
vlastníctva žiadate�a – vlastníka nebytového priestoru �. 12-1, PROTEA spol. s.r.o., Azalková 
9, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zrete�a.“ 

2/ odporú�a MZ návrh schváli�  po doplnení dôvodu hodného osobitného zrete�a. 

                                                                      JUDr. Martin Vojtašovi�, v.r.
                                                  predseda KFP�aI

Zapísala:  
Emilie Sihelníková 
tajomní�ka KFP�aI 


