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MESTSKÁ CAST BRATISLAVA-PBTRZALKA
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Vážený pán
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor Hlavného mesta 
SR Bratislavy 
Primaciálne nám. 1 
814 99 Bratislava

Váš list číslo /  zo dňa Naše číslo VybaviijeAcontaki Bratislava
MAGS ONM  39738/2021 4980/2021/08/Be Ing. Alenka Belanová 25.05.2021
19.04.2021 02/68 288 876

VEC: Stanovisko k prenájmu pozemku - pre Občianske združenie UM na Tyršovom 
nábreží

Dňa 30.04.2021 nám bola doručená VaŠa žiadosť pod č. MAGS ONV 39738/2021 zo dňa
19.04.2021 o zaujatie stanoviska k  prenájmu časti pozem ku registra „C“ KN pare. č. 5194/1, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5439 m^, v  k, ú. Petržalka, zapísaný 
n a L V  č. 1748 v  časti „B“ pod por. č. I v prospech vlastníka: Hlavného mesta SR Bratislava, 
Primaciálne námestie 1, Bratislava v podiele 1/1.

O nájom^časti pozemku požiadalo Občianske združenie UM, so sídlom: Amurská 54, 851 01 
Bratislava, ICO: 50 040 855, za účelom umiestnenia a prevádzkovania malého kultúrneho centra 
vo vyradenom vozni električky na pozemku registra „C“ KN pare. č. 5194/1, vo výmere 597 
na Tyršovom nábreží v k. ú. Petržalka.

Podľa Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien 
a doplnkov je  predmetný pozemok súčasťou rozvojového územia určeného na funkčné využitie 
plôch pre občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201.

Po posúdení Vašej žiadosti Vám oznamujem nasledovné vyjadrenie;

K  predmetnému zámeru nemáme pripomienky z hľadiska územného plánovania a  dopravy. 
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť s ú h l a s í m  s nájmom pozemku registra „C‘‘ KN pare. 
č. 5194/1 vo výmere 597 m^ v k. ú. Petržalka pre Občianske združenie UM, so sídlom; Amurská 
54, 851 01 Bratislava, IČO: 50 040 855, za účelom umiestnenia a prevádzkovania malého 
kultúrneho centra vo vyradenom vozni električky na Tyršovom nábreží.

S pozdravom

Ing. Ján Hrčka 
starosta
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