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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e

Alternat�va A)

pr�pravu spracovania materi�lu pre vyhl�senie obchodnej verejnej s�ťaže na odpredaj 
pozemkov parc. č. 5758/3 a parc. č. 5759/1,

Alternat�va B)

1. využitie pozemkov parc. č. 5758/3 a parc. č. 5759/1 na realiz�ciu soci�lneho programu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka,

2. zn�ženie kapit�lov�ch pr�jmov v roku 2010 o 323 147,50 € z d�vodu nerealizovania 
odpredaja pozemkov uveden�ch v bode 1.
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D�vodov� spr�va

Mestskej časti Bratislava-Petržalka boli protokolom č. 48/91zo dňa 30. 09. 1991 
zveren� okrem in�ch aj nasledovn� pozemky:

 parc. č. 5758/3 o v�mere 3519 m2, z�hrada,
 parc. č. 5759/1 o v�mere   446 m2, zastavan� plocha.

Predmetn� pozemky s� zap�san� na LV č. 1 ako pozemky pred THM (technicko-
hospod�rske mapovanie). Nach�dzaj� sa v starej Petržalke na rohu Kaukazskej a Hrob�rskej 
ulice (viď priložen� n�črty).

Z hľadiska regul�cie ide o stabilizovan� zmiešan� �zemie. Mer�tkom a limitom pre nov� 
v�stavbu v tom �zem� je najm� charakteristick� obraz a proporcie konkr�tneho �zemia. Podľa 
platn�ho �zemn�ho pl�nu hlavn�ho mesta SR Bratislavy s� pozemky určen� predovšetk�m 
na v�stavbu polyfunkčn�ch objektov na b�vanie a občiansku vybavenosť.

O odk�penie spom�nan�ch pozemkov požiadalo v minulosti niekoľko žiadateľov. Predaj 
zatiaľ nebol zrealizovan�. Listom zo dňa 11. 12. 2008 prim�tor hlavn�ho mesta SR Bratislavy 
neudelil  mestskej časti Bratislava-Petržalka s�hlas na odpredaj spom�nan�ch nehnuteľnost�. 
Vzhľadom k nes�hlasu  bola žiadateľom o odpredaj pozemkov zaslan� zamietav� odpoveď.

Na z�klade uveden�ch skutočnost� uvažovalo vedenie mestskej časti o využit� 
predmetn�ch pozemkov na realiz�ciu soci�lneho programu.

Nakoľko v s�časnosti na mestsk� časť doliehaj� st�le viacej d�sledky hospod�rskej 
a finančnej kr�zy, ktor� sa prejavuj� ak�tnym nedostatkom finančn�ch prostriedkov, 
predklad�me poslancom mestskej časti Bratislava-Petržalka na zv�ženie n�vrh možnosti  
odpredaja vyššie uveden�ch pozemkov.

V s�lade s Čl. 80 ods. (5) Štat�tu  hlavn�ho mesta SR Bratislavy, ktor� určuje postup pri 
prevode nehnuteľn�ho majetku, bol k žiadosti o predch�dzaj�ci s�hlas prim�tora vypracovan� 
znaleck� posudok na určenie najnižšej predajnej ceny pozemkov. Znalec určil, že tieto 
pozemky je možn� odpredať za cenu minim�lne 163,- €/m2, čo pri spoločnej v�mere 
obidvoch pozemkov 3965 m2 predstavuje možn� kapit�lov� pr�jem pre mestsk� časť vo v�ške 
323 147,50 €, t. j. 50 % z celkovej hodnoty z�skanej predajom.

Materi�l bol prerokovan� v operat�vnej porade starostu dňa 10. 5. 2010, v komisii 
spr�vy majetku a miestnych podnikov dňa 23. 11. 2009 a 12. 5. 2010, stanovisk�  komisie s�  
priložen�. 
Vzhľadom na to, že komisia spr�vy majetku a miestnych podnikov na svojom zasadnut� dňa 
12. 5. 2010 požiadala o preverenie niektor�ch skutočnost�, uv�dzame k jednotliv�m bodom 
nasledovn�:

 Preveriť š�rku komunik�cie Hrob�rska (pr�stup k cintor�nu)
Bolo zabezpečen� zameranie skutočn�ho stavu umiestnenia komunik�cie Hrob�rska ul. 

a ďalej bola na z�klade objedn�vky spracovan� št�dia umiestnenia okolit�ch pozemkov vo 
vzťahu k hraniciam komunik�cie uveden�m v katastri nehnuteľnost�. V skutočnosti je 
asfaltov� cesta, ktor� tvor� komunik�ciu III. triedy Hrob�rska ul., nespr�vne umiestnen�. Mala 
by sa nach�dzať na pozemku parc. č. 5728, ale vo v�čšine pr�padov zabieha do in�ch 
priľahl�ch pozemkov. Preto bude potrebn� zapracovať do n�vrhu rozpočtu na rok 2011 
premiestnenie tejto komunik�cie tak, aby sa aj v skutočnosti nach�dzala na pozemku parc. č. 
5728. T�to komunik�cia, ako aj pozemok pod ňou boli zveren� mestskej časti Bratislava-
Petržalka protokolom č. 48-91 z 30. 9. 1991.

 Preveriť možnosti rozš�renia parkovania v bl�zkosti cintor�na aj v nadv�znosti na 
odpredaj uveden�ch parciel
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Pr�stup do cintor�na je zabezpečen� z N�brežnej ul., kde je pri komunik�cii 
umiestnen� aj asfaltov� plocha, ktor� n�vštevn�ci cintor�na využ�vaj� na parkovanie. 
Tento pozemok parc. č. 5721 je vo vlastn�ctve spoločnosti P.G.A., s. r. o., Bratislava. 
Pozemok oproti existuj�cej asfaltovej ploche je vo vlastn�ctve fyzickej osoby. 
Pozemky, ktor� navrhujeme na odpredaj, sa nenach�dzaj� v bezprostrednej bl�zkosti 
vchodu do cintor�na, preto nie s� vhodn� na vybudovanie parkoviska.

 Preveriť a špecifikovať pozemky v okol�, ktor� s� vo vlastn�ctve hl. mesta
V bezprostrednej bl�zkosti cintor�na sa nach�dzaj� pozemky parc. č. 5760/3, 5760/4 
a 5762/1, ktor� s� vo vlastn�ctve hlavn�ho mesta SR Bratislavy. Podľa �zemn�ho 
pl�nu hlavn�ho mesta SR Bratislavy s� predmetn� pozemky s�časťou rozvojov�ho 
�zemia a s� určen� na vyhraden� zeleň zariaden� a na cintor�ny.

Materi�l bol prerokovan� vo finančnej komisii dňa 17. 5. 2010, stanovisko je priložen�. 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka materi�l prerokovala na svojom zasadnut� 
dňa 18. 5. 2010, kedy prijala uznesenie č. 550, v ktorom uložila prednosti M� doplniť 
materi�l o pripomienky komisie pre spr�vu miestneho majetku a predložiť na rokovanie 
miestnej rady 15. 6. 2010. Na rokovan� miestnej rady dňa 15. 6. 2010 bolo prijat� uznesenie
č. 560, v ktorom miestna rada odpor�ča miestnemu zastupiteľstvu schv�liť s pripomienkami 
pr�pravu spracovania materi�lu pre vyhl�senie obchodnej verejnej s�ťaže na odpredaj 
pozemkov parc. č. 5758/3 a parc. č. 5759/1.

V�pis zo zasadnutia komisie spr�vy majetku a miestnych podnikov konan�ho 
dňa 23. 11. 2009

K bodu 9
Informačn� materi�l – n�vrhy na odpredaj pozemkov

a. pozemok p. č. 3662/20
b. pozemky p. č. 5758/3 a 5759/1

Uznesenie: 
Komisia s�hlas� s pr�pravou materi�lu k odpredaju pozemkov za podmienky udelenia 
predch�dzaj�ceho s�hlasu prim�tora. Predaj n�sledne uskutočniť verejnou obchodnou s�ťažou 
minim�lne za cenu podľa znaleck�ho posudku, najmenej však za 170,- €/m2 v bode a), resp. 163,- €/m2

v bode b).
Hlasovanie:  za            4 , proti          0 , zdržal sa    1

Za spr�vnosť v�pisu:   Alena Jur�kov�, ref. SMM

V�pis uznesenia
zo zasadnutia komisie spr�vy miestneho majetku a miestnych podnikov konan�ho 

dňa 12. 05. 2010

Pr�tomn� : Ing. Peter Hrdlička, Ing. Mgr. Michal Radosa, Mariana Sabadošov�, Bc.Dimitrij 
Doktorov, Ing. Martin Korec

Nepr�tomn� :  Mgr. Anton Šmotl�k
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K bodu 1
Prerokovanie možnosti odpredaja pozemkov parc. č. 5758/3 a parc. č. 5759/1

Uznesenie:
Komisia po prerokovan� odpor�ča schv�liť alternat�vu A) s t�m, aby ešte pred predajom bola 
preveren� š�rka komunik�cie Hrob�rska (pr�stup k cintor�nu).
Preveriť možnosti rozš�renia parkovania v bl�zkosti cintor�na aj v nadv�znosti na odpredaj 
uveden�ch parciel.
Preveriť a špecifikovať pozemky v okol�, ktor� s�  vo vlastn�ctve hl. mesta.  
V pr�pade, ak nebud� in� pozemky, zn�žiť v�meru pozemkov určen�ch na odpredaj.
Komisia odpor�ča vyčleniť parcelu č. 5759/1 na parkovanie.

Hlasovanie: za:    5
proti:       0
zdržal sa: 0

V Bratislave, 12. 05. 2010

Za spr�vnosť v�pisu :

Ing. J�n Kubička, v.r.
Ing. Peter Hrdlička, v. r.

predseda komisie

V�pis uznesenia zo zasadnutia finančnej komisie konan�ho 
dňa 17. 5. 2010

K bodu 3/ Prerokovanie možnost� odpredaja pozemkov parc.č.5758/3a 5759/1.
Materi�l uviedol predseda komisie. Po diskusii a obozn�men� sa so stanoviskom komisie 
spr�vy majetku  prijala finančn� komisia nasledovn� stanovisko:

Finančn� komisia odpor�ča miestnemu zastupiteľstvu schv�liť odpredaj minim�lne za cenu 
200,- Eur/m2  formou elektronickej aukcie.

Hlasovanie:
Pr�tomn� : 5
Za           : 5

Za spr�vnosť v�pisu: A. Jur�kov�, ref. SMM odd. NM
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Situ�cia umiestnenia pozemkov parc. č. 5758/3  5759/1

Podrobn� grafick� situ�cia
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