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Návrh uznesenia 

 

 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstva hlavného mesta 

schváliť 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 Bratislave, k. ú. Trnávka,  a to 

časť pozemku registra „C“ parc. č. 16937/5 – záhrady vo výmere 229 m², časť parc. č. 22247/9 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m² a časť parc. č. 22247/16 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 239 m², spolu vo výmere 576 m², spoločnosti FIPOREAL, s.r.o. so sídlom 

Nezvalova 51 v Bratislave, IČO 35790911, za účelom realizácie stavby „Úprava križovatky 

Galvaniho – Na križovatkách, Bratislava“ (dobudovanie pravého odbočovacieho pruhu do 

samostatných zastávkových pruhov, riadenia cestnou dopravnou signalizáciou, súvisiacich úprav 

priechodov a riadiaceho priestoru križovatky) v súvislosti s realizáciou stavby „Obytný dom 

AVIDOL, Galvaniho ul., Bratislava“, na dobu neurčitú, za nájomné: 

 

- 30,00 Eur/m²/rok, za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, 

v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, 

čo predstavuje ročne sumu 17 280,00 Eur, 

- 19,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje ročne sumu 

10 944,00 Eur,   

   

s podmienkou: 

 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nájomcom v uvedenej 

lehote stratí platnosť. 

 

Nájom na schválenie časti pozemkov v k. ú. Trnávka parc. č. 16937/5, parc. č. 22247/9 a parc. č. 

22247/16  je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemkov, na ktorých spoločnosť FIPOREAL, s.r.o. pripravuje realizáciu stavby 

„Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách, Bratislava“, pričom k vydaniu staveného 

povolenia na stavbu na predmete nájmu potrebuje stavebník preukázať k dotknutým pozemkom 

vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.    

   

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 
 

PREDMET :  Nájom častí pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, k. ú. Trnávka 

 

 

ŽIADATEĽ : FIPOREAl, s.r.o. 

  Nezvalova 51 

                        821 06 Bratislava 

  IČO 35 790 911 

  

ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV registra „C“: 

                                       celková             výmera 

    k. ú.        Parc. č.          LV            druh pozemku               výmera          na prenájom   

Trnávka     16937/5           1                   záhrady                336  m²     229 m² 

Trnávka     22247/9           1      zast. plochy a nádvoria     33 792  m²            108 m² 

Trnávka     22247/16         1      zast. plochy a nádvoria          358  m²            239 m² 

                                                                                                Spolu:              576 m²               

  

Pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta, nie sú zverené do správy mestskej časti Bratislava -

Ružinov.  Neboli na ne uplatnené reštitučné nároky. 

 

 

ÚČEL NÁJMU: 

Realizácia stavby „Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách, Bratislava“ (dobudovanie 

pravého odbočovacieho pruhu do samostatných zastávkových pruhov, riadenia cestnou dopravnou 

signalizáciou, súvisiacich úprav priechodov a riadiaceho priestoru križovatky) v súvislosti 

s realizáciou stavby „Obytný dom AVIDOL, Galvaniho ul., Bratislava“. 

 

DOBA  NÁJMU :  Nájomné zmluvy budú uzavreté na dobu neurčitú. 

 

VÝŠKA NAVRHOVANÉHO  NÁJOMNÉHO :   

30,00 Eur/m²/rok, za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, 

v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo  pri 

výmere 576 m² predstavuje ročne sumu 17 280,00 Eur, 

19,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 576 m² 

predstavuje ročne sumu 10 944,00 Eur,   

 

podľa „Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny 

prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremená (tabuľka 100, položka 11 a 16) 

 

 

SKUTKOVÝ  STAV :              

 

Dňa 12.12.2005 bolo vydané mestskou časťou Bratislava – Ružinov Rozhodnutie  

č. RSP/2005/18649-10/Mat o umiestení stavby č. 195 „Obytný súbor AVIDOL, 470 b.j.“, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 19.4.2006. 

Dňa 26.8.2010 bolo vydané mestskou časťou Bratislava – Ružinov Rozhodnutie  č. SÚ/CS 

2844/2010/8/Zar stavebné povolenie na stavbu „Obytný súbor AVIDOL, 470 b.j.“, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 6.10.2010 (ďalej len „Stavebné povolenie č. 1“) a Rozhodnutie  č. SÚ/CS 

15550/2015/3/JAN/KOP-150 povoľujúce zmenu stavbu pred dokončením stavby „Obytný súbor 

AVIDOL, 470 b.j.“ zo dňa 14.10.2015 (ďalej len „Stavebné povolenie č. 2“), ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 22.10.2015. 



 

V zmysle Stavebného povolenia č.1 a Stavebného povolenia č. 2 spoločnosť DUO consulting, 

s.r,o, začala s realizáciou stavby Obytného súboru AVIDOL na pozemkoch parc. č.  14801/1 parc. č. 

14814/609 k. ú. Trnávka na Galvaniho ulici.   

Obytný súbor je tvorený siedmimi blokmi resp. objektami A, B+C+D+E+F,G. Bloková 

zástavba bloky B,F ako i bodové vilové domy CDE sú navrhnuté v pravouhlej osnove so šiestimi 

nadzemnými podlažiami, z ktorých šieste je ustupujúce a s polozapusteným suterénom, Blok F 

s prvým polozapusteným suterénom a druhým suterénom (1.PP a 2.PP) a sú čisto obytné bez 

občianskej vybavenosti. Blok A je rovnobežný s Galvaniho ulicou a má deväť nadzemných podlaží, 

z ktorých posledné dve (8.NP a 9.NP) sú ustupujúce a sú riešené ako mezonetové byty. Na 1. NP 

a 2.NP sú navrhnuté priestory občianskej vybavenosti. V suteréne sú umiestnené garáže, plynové 

kotolne a technické priestory. V dotyku blokov A a F, ktoré zvierajú tupý uhol je nárožie Galvaniho 

ulice a ulice Na križovatkách, kde je situovaný blok G – s 12 nadzemnými podlažiami valcového 

tvaru ako výškový akcent celej zástavby, určený pre administratívu, v suteréne bude kotolňa 

a technické priestory. Počet bytových jednotiek je 470, z toho : Blok A je 192 b. j., Blok B+C+D+E 

je 152 b. j. a Blok F je 126 b. j. 

Jednou s podmienok Stavebného povolenia č. 1 je: ku kolaudácii obytného súboru AVIDOL 

je potrebné doložiť kolaudačné rozhodnutie na stavebný objekt „Úprava komunikácie Galvániho ul.“ 

(zahŕňa riešenie samostatného odbočovacieho pruhu pre odbočenie vpravo z Galvaniho ul. Do ul. Na 

križovatkách, v križovatke ul. Galvaniho – Na križovatkách).   

 

Hlavné mesto SR Bratislava vydalo dňa 9.6.2016 Záväzné stanovisko hlavného mesta 

Slovenskej republiky k investičnej činnosti na stavbu „Úprava križovatky Galvaniho – Na 

križovatkách“, ktoré s uvedenou stavbou realizovanou na pozemkoch parc. č. 14801/35, 14801/64, 

14801/71, 14801/347, 14801/609, 16937/5, 22247/9, 22247/14 a 22247/16 súhlasí s podmienkami: 

Z hľadiska riešenia dopravného vybavenia: 

- nakoľko umiestnenie zastávok MHD do samotných zastávkových pruhov môže nepriaznivo 

ovplyvňovať preferenciu MHD (v prípade, že pri výjazde z niky MHD nie sú uprednostňované, pri 

čakaní na možnosť zaradenia sa do priebežného jazdného pruhu dochádza k ich zadržaniam) žiadame 

v ďalšom stupni PD spracovať podmienky dynamického riadenia CDS križovatky so zameraním sa 

na elimináciu zdržaní vozidiel MHD tak pred vstupom do križovatky ako aj pri výjazde zo 

zastávkových pruhov umiestených za križovatkou v smere jazdy, tzn. zaistiť v maximálnej možnej 

miere preferenciu MHD (napr. nastaviť riadenie CDS tak, aby na základe komunikácie radiča 

s vozidlom po zastavení vozidla v zastávke bola zaradená iná fáza – výjazd z vedľajších smerov, 

počas ktorej bude mať vozidlo MHD umožnený výjazd z niky a pod.) 

- ohľadom na súvis navrhovanej úpravy križovatky Galvaniho – Na križovatkách so stavbu 

„Obytný súbor AVIDOL, Galvniho ul., Bratislava“ bude zrealizovanie predmetnej úpravy križovatky 

podmieňovať kolaudáciu ďalších pripravovaných etáp uvedeného obytného súboru. 

Dňa 21.7.2017 mestská časť Bratislava – Ružinov vydala Rozhodnutie č. SÚ/CS 

1910/2017/6/MER-25 o umiestnení stavby „Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách, 

Bratislava“. 

 

Na základe uvedených skutočností sa na Hlavné mesto SR Bratislava obrátila spoločnosť 

DUO consulting, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 05 Bratislava so žiadosťou o nájom 

pozemkov registra „C“ parc. č. 16937/5 vo výmere 229 m², parc. č. 22247/9 vo výmere 108 m² 

a parc. č. 22247/16 vo výmere 239 m² k. ú. Trnávka,  za účelom úpravy križovatky Galvaniho – Na 

križovatkách, ktorá pozostáva z: dobudovania pravého odbočovacieho pruhu do samostatných 

zastávkových pruhov, riadenia cestnou dopravnou signalizáciou, súvisiacich úprav priechodov 

a riadiaceho priestoru križovatky v súvislosti s realizáciou stavby „Obytný dom AVIDOL, Galvaniho 

ul., Bratislava“. 

  

Listom zo dňa 8.8.207 spoločnosť DUO consulting, s.r.o.  oznámila hlavnému mestu, že na 

základe Dohody o prevode práv a povinností stavebníka a práv s tým súvisiacich zo dňa 3.2.2017 

postúpila všetky práva a povinnosti súvisiacich s projektom na stavbu „Obytný dom AVIDOL, 470, 

b. j.“  na pozemkoch parc. Č. 14801/1, a 14814/609 k. ú. Trnávka na základe Staveného povolenia č. 



1 a Stavebného povolenia č. 2 na spoločnosť FIPOREAL, s.r.o., so sídlom Nezvalova 51, 821 06 

Bratislava.    

 

Nájom na schválenie časti pozemkov v k. ú. Trnávka parc. č. 16937/5, parc. č. 22247/9 a parc. 

č. 22247/16  je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

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

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých spoločnosť FIPOREAL, s.r.o pripravuje 

realizáciu stavby „Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách, Bratislava“, pričom k vydaniu 

staveného povolenia na stavbu na predmete nájmu potrebuje stavebník preukázať k dotknutým 

pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.    

 

 

STANOVISKÁ   K  NÁJMU : 

• Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti  – Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, rok 

2007, v znení zmien a doplnkov, stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové časti 

pozemkov v k. ú. Trnávka, funkčné využitia:  

- distribučné centrá sklady, stavebníctvo, číslo funkcie 302, stabilizované územie, 

- ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130, stabilizované územie. 

 

• Stanovisko technickej infraštruktúry – upozorňuje a požaduje rešpektovať technickej 

infraštruktúry resp. riešiť ich kolízie.   

Poznámka : Upozornenie je zapracované v čl. 4 ods. 13 v návrhu nájomnej zmluvy. 

 

• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – nájom časti pozemkov na účel žiadateľa nie 

je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou mestskej zelene, územnou ani druhou 

ochranou prírody a krajiny. 

 

• Oddelenie dopravného inžinierstva – nemá námietky k nájmu predmetných pozemkov. 

 

• Oddelenie dopravy - referát cestného správneho orgánu – nemá pripomienky k nájmu 

požadovaných pozemkov. 

 

• Oddelenie správy komunikácií – súhlasí s nájmom predmetných pozemkov. 

 

• Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – o informáciu vo veci evidovania pohľadávok hlavného 

mesta voči žiadateľovi sme požiadali listom zo dňa 7.8.2017.         

 

• Oddelenie legislatívno-právne – o informáciu či hlavné mesto eviduje súdny spor voči 

žiadateľovi sme požiadali listom zo dňa 7.8.2017.               

 

• Oddelenie miestnych daní a poplatkov – o informáciu či hlavné mesto eviduje pohľadávky sme 

požiadali listom zo dňa 7.8.2017.     

 

• Starosta mestskej časti Bratislava – Ružinov – súhlasí s nájmom vyššie uvedených pozemkov. 

Zároveň upozorňuje na plánované verejnoprospešné stavby (vonkajší polookruh a dostavba 

chýbajúceho úseku komunikácie na križovatkách) a ostatné vedené v časti upozornenie (ktoré 

upozorňuje, že predmetným územím prechádzajú siete technickej infraštruktúry a  dané územie 

sa nachádza v pásme prekročenia hlukovej hladiny).  

Poznámka: Upozornenia boli zapracované v čl. 4 ods. 13,14 a 15 v návrhu nájomnej zmluvy 
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