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kód    5.3 

                                                                                                                                  5.3.1 
 
 

Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

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 pozemkov registra „C“ KN              
v Bratislave, k. ú. Petržalka : 
 
1. časť parc. č. 341 – ostatné plochy vo výmere 24 m2, pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v bytovom dome Haanova č. 16-26, v zastúpení Bytového družstva Petržalka so 
sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom užívania 6 rámp pre imobilných 
občanov k bytovému domu Haanova  č. 16-26, súpis. č. 2618, na pozemkoch parc. č. 335, parc. 
č. 336, parc. č. 337, parc, č, 338, parc. č. 339, parc. č. 340, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 
Eur/m2/rok,  čo predstavuje pri celkovej výmere  24 m2 ročne sumu 144,00 Eur, 

 
2. časť parc. č. 1766 – ostatné plochy vo výmere 8 m2, pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v bytovom dome Smolenická č. 8 - 10, v zastúpení Bytového družstva Petržalka so 
sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovania a užívania rampy 
k bytovému domu Smolenická č. 8, súpis. č. 3046, na pozemku parc. č. 1767 a vstupu a rampy 
k bytovému domu Smolenická  č. 10, súpis. č. 3046, na pozemku parc. č. 1768, na dobu 
neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m2/rok, čo predstavuje pri celkovej výmere 8 m2 ročne sumu 
48,00 Eur, 

 
3. časť parc. č. 3596 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2, pre vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov v bytovom dome Hálova č. 9, v zastúpení Bytového družstva Petržalka 
so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, za účelom vybudovanie a užívanie nájazdu 
pre kočíky k bytovému domu Hálova č. 9, súpis. č. 1056, na pozemku parc. č. 3596, na dobu 
neurčitú, za nájomné 6,00 Eur/m2/rok,  čo predstavuje pri celkovej výmere 2 m2 ročne sumu 
12,00 Eur, 
 

s podmienkou : 
 
Nájomné zmluvy budú nájomcom podpísané do 45 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek nájomná zmluva podľa 
bodu 1 - 3 uznesenia v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti 
stratí platnosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET :  Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
                        Pozemky registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, Haanova, Smolenická, Hálova. 

- časť parc. č. 341 – ostatné plochy vo výmere 24 m2 
- časť parc. č. 1766 – ostatné plochy vo výmere 8 m2 

- časť parc. č. 3596 – zastavané plochy vo výmere 2 m2 

 
ŽIADATE Ľ :  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu  
                          Haanova   č. 16-26, Smolenická č. 8-10, Hálova č. 9 
 
                          v zastúpení správcu: 
 
                          Bytové družstvo Petržalka 
                          Budatínska 1 
                          851 05 Bratislava  
                          IČO:  00 169 765 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV : 
                                                                                 celková      výmera na          účel 
     K.ú.          Parc. č.     LV č.    druh pozemku       výmera      prenájom         prenájmu 
Petržalka        341         1748       ostatné plochy      2230         24 m2    - 6 rámp pre imobilných  
                                                                                               (4 m2 x 6)    občanov Haanova 16-26                                                                                                  
Petržalka       1766        2644       ostatné plochy     1733          2 m2      - rampa  Smolenická 8  
                                                                                                   6 m2   -  vstup a rampa Smolenická 10 
Petržalka       3596        1748       zastav. plochy      3879          2 m2     - nájazd pre kočíky Hálova 9  
               –––––––––––––––––––––––––– 

    34 m2  
 
Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, neboli zverené do správy príslušnej 
mestskej časti (parc. č. 341 a parc. č. 3596 – zverená iba zeleň Protokolom č. 5/92), neboli na ne 
uplatnené reštitučné nároky (resp. vlastnícke právo sa nepriznalo na PK parc. č. 5111, ktorá je 
súčasťou parc. č. 1766).  
             
ÚČEL NÁJMU :  
1. Užívanie 6 rámp pre imobilných občanov (rámp uľahčujúcich vstup obyvateľov domu do 

objektu) k bytovému domu Haanova č. 16-26, súpis. č. 2618, na pozemkoch parc. č. 335, parc. 
č. 336, parc. č. 337, parc. č. 338, parc. č. 339, parc. č. 340. 

2. Vybudovanie a užívanie rampy k bytovému domu Smolenická orientačné č. vchodu 8, súpis. č. 
3046, na pozemku parc. č. 1767 a vstupu a rampy k bytovému domu Smolenická orientačné č. 
vchodu 10, súpis. č. 3046, na pozemku parc. č. 1768. 

3. Vybudovanie a užívanie nájazdu pre kočíky k bytovému domu Hálova č. 9, súpis. č. 1056, na 
pozemku parc. č. 3596. 

 
DOBA NÁJMU  : Nájomné zmluvy budú uzatvorené na dobu neurčitú. 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO  NÁJOMNÉHO :  
6,00 Eur/m2/rok  - je stanovená v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR 
                               Bratislavy, ktorým  sa  ustanovujú  ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty  
                               za vecné bremeno  
                               (tabuľka č. 100, položka 121 – prístup na pozemok na nepodnikateľské účely). 
 
Pri výmere vyššie špecifikovaných pozemkov, ktoré spolu predstavujú 34 m2, bude ročné 
nájomné spolu 204,00 Eur. 



SKUTKOVÝ  STAV :  
            Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov Haanova 16-26, Smolenická 8-10, 
Hálová 9 pri obnove bytového fondu odsúhlasili v projektovej dokumentácii vybudovanie 
navrhnutých  prístupov.  

Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava ako správca uvedených 
bytových domov požiadalo hlavné mesto SR Bratislavu o nájom pozemkov v k.ú. Petržalka listami : 
1. zo dňa 08.04.2013 o časť parc. č. 341 – ostatné plochy vo výmere 4 m2 x 6 = 24 m2, za účelom 

vybudovania a užívania 6 rámp pre imobilných občanov (rámp uľahčujúcich vstup obyvateľov 
domu do objektu) k bytovému domu Haanova č. 16-26, súpis. č. 2618, parc. č. 335, 336, 337, 
338, 339, 340 (k rampám bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie č. UKSP 15684/3-
TX3/2013-Ku-168 zo dňa 07.01.2014 – Zateplenie strechy a stavebné úpravy na prízemí BD 
Haanova 16-26)  

2. zo dňa 12.06.2013 o časť parc. č. 1766 – ostatné plochy vo výmere 2 m2,  za účelom 
vybudovania a užívania rampy k bytovému domu Smolenická orientačné č. vchodu 8, súpis. č. 
3046, parc. č. 1767 a o časť vo výmere 6 m2 pre vstup a rampu k bytovému domu Smolenická 
orientačné č. vchodu 10, súpis. č. 3046, parc. č. 1768 

3. zo dňa 27.06.2013 o časť parc. č. 3596 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2, za 
účelom vybudovania a užívania nájazdu na kočíky k bytovému domu Hálova č. 9, súpis. č. 
1056, parc. č. 3596. 

Nájom pozemkov uvedených v návrhu uznesenia je predložený ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu, že si žiadateľ nemôže zabezpečiť prístup k pozemkom iným 
spôsobom, ako cez pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré bezprostredne 
susedia s bytovými domami v správe žiadateľa. Súčasne je predloženie nájomnej zmluvy ako 
preukázanie iného práva k pozemku (podľa § 139 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon), 
potrebné k vydaniu príslušného povolenia. 
 
 K žiadostiam Bytového družstva Petržalka, evidovaných pod číslami 44957, 50020, 
50734 zo dňa 8.4.2013 – nájom pozemku časť parc. č. 341 Haanova 16-26, zo dňa 12.6.2013 – 
nájom pozemku časť parc. č. 1768 Smolenická ulica 8-10, zo dňa 27.6.2013 – nájom pozemku 
časť parc. č. 3596 Halova ulica 9,  bolo dňa 22.5.2014 prijaté uznesenie MsZ č. 1563/2014 
a žiadateľovi zaslané návrhy nájomných zmlúv, ktoré boli vlastníkmi bytov a nebytových 
priestorov bytových domov Haanova 16-26, Smolenická 8-10, Hálova 9 pripomienkované 
a pre nesúlady so žiadosťami, neschválené. Uznesenie MsZ č. 1563/2014 stratilo dňa 
20.08.2014 svoju platnosť, nakoľko neboli nájomné zmluvy podpísané. 

Listami zo dňa 15.8.2014 žiadateľ požiadal o zjednanie nápravy a prijatie nového 
uznesenia - opravu nepresného znenia účelu nájmu uvedeného v žiadostiach a nájomných 
zmluvách,  ktoré budú prerokované na septembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
STANOVISKÁ   K  NÁJMU : 
� Oddelenie územného rozvoja mesta  – Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007, 

v znení zmien a doplnkov, stanovuje pre územia, ktorých súčasťou sú : 
Pozemky  parc. č. 341, 1766, 3596 - funkčné využitie územia: viacpodlažná zástavba obytného 
územia, číslo funkcie 101, stabilizované územie. 
Spôsoby využitia funkčných plôch, prípustné - V území je prípustné umiestňovať najmä stavby 
a zariadenia zabezpečujúce komplexnosť a obsluhu obytného územia v súlade s významom 
a potrebami územia, zariadenia občianskej vybavenosti predovšetkým vstavané do objektov 
bývania, zariadenia obchodu a služieb, verejného stravovania, zariadenia pre kultúru, školstvo, 
zdravotníctvo a sociálnu pomoc, zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov, 
vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej 
vybavenosti pre obsluhu územia. 

� Oddelenie územných generelov a GIS – stanoviská bez pripomienok 
� Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – súhlasné stanoviská 



Súborné stanoviská z oblasti dopravy 
� Oddelenie dopravného inžinierstva – stanoviská bez pripomienok 
� Oddelenie koordinácie dopravných systémov, referát cestného správneho orgánu – k prenájmu 

dotknutých častí pozemkov sa ako cestný správny orgán nevyjadrujú, netýka sa komunikácie I. 
a II. triedy, stanoviská bez pripomienok 

� Oddelenie správy komunikácií – parc. č. 341 – stanovisko bez pripomienok, parc. č. 1766 – 
súhlasné stanovisko s podmienkou zaslania projektovej dokumentácie na vyjadrenie správcovi 
priľahlej komunikácie Smolenická, parc. č. 3596 – nie je v správe hlavného mesta, nájmom 
nepríde k zásahu do komunikácie a verejného osvetlenia v správe hlavného mesta. 

� Finančné oddelenie – neevidujú pohľadávky  
� Oddelenie miestnych daní a poplatkov – neevidujú pohľadávky 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 08. 09. 2014 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer prenajať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta MsZ dňa 9. 9. 2014, ktorá odporučila predložiť materiál na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1152/2014 zo dňa 11. 09.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať  
„Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov                            
v Bratislave,  k. ú. Petržalka, parc. č. 341, parc. č. 1766, parc. č. 3596 pre vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu Haanova č. 16-26, Smolenická  č. 8-10 a Hálova č. 9, 
v zastúpení Bytového družstva Petržalka so sídlom v Bratislave“. 

 





































































































































    
    

   
 

   


