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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

architektonickú štúdiu v podrobnosti dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavby GALÉRIA 
CAMERA OBSKURA v k. ú. Staré Mesto – koncept, vypracovanú autormi TXT ARCHITEKTI 
v auguste 2018, ktorú predložila nezisková organizácia CAMERA OBSKURA na základe 
podmienky č. 6 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 912/2017 
zo dňa 27. 09. 2017, a v súlade so Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0764-17-00, uzatvorenou 
medzi hlavným mestom SR Bratislavou a neziskovou organizáciou CAMERA OBSKURA dňa 
29. 11. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dôvodová správa 
 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 27.9.2017 bol prerokovaný Návrh na schválenie 
prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
parc. č. 8895 a parc. č. 8898/53, Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom 
v Bratislave, za účelom vybudovania a užívania objektu Galérie a Múzea CAMERA OBSKURA na 
Šafárikovom námestí, na dobu určitú 50 rokov. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy návrh na nájom schválilo dňa 
27. 09. 2017 uznesením č. 912/2017. Priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva bola do 
uznesenia prijatá podmienka č. 6, podľa ktorej má nájomca predložiť na schválenie do jedného 
roka od podpisu nájomnej zmluvy, najneskôr však na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy v septembri 2018 štúdiu (projekt pre Územné rozhodnutie – 
stavebná časť – architektúra). V prípade nesplnenia podmienky Zmluva o nájme stráca 
účinnosť.  

V Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0764-17-00 uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR 
Bratislavou a neziskovou organizáciou CAMERA OBSKURA dňa 29.11.2017 bol termín na 
predloženie štúdie prenajímateľovi stanovený na 1.9.2018. 

Podaním zo dňa 31.8.2018 nezisková organizácia CAMERA OBSKURA doručila na 
magistrát architektonickú štúdiu v podrobnosti dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavby 
GALÉRIA CAMERA OBSKERA v k. ú. Staré Mesto – koncept, vypracovanú autormi TXT 
ARCHITEKTI v auguste 2018.   

Architektonická štúdia je predkladaná na schválenie v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy v súlade s podmienkou č. 6 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 912/2017 zo dňa 27.9.2017 a v súlade s uvedeným v odseku 14 článku VI 
Zmluvy o nájme.  
 
 
 


















































































































