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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€lovŠch pr„jmov v roku 2010 o 323 147,50 € z d†vodu nerealizovania
odpredaja pozemkov uvedenŠch v bode 1, č„m d†jde k zn„ženiu pr„jmovej str€nky
rozpočtu

Alternat„va C)
1. Využitie pozemkov na realiz€ciu vŠstavby polyfunkčnŒho domu - soci€lneho
zariadenia a n€jomnŠch bytov v r€mci spoločnŒho projektu MČ Bratislava-Petržalka
a Spoločnosti pre rozvoj bŠvania v Bratislave, n.o.
2. zn„ženie kapit€lovŠch pr„jmov v roku 2010 o 323 147,50 € z d†vodu nerealizovania
odpredaja pozemkov uvedenŠch v bode 1, č„m d†jde k zn„ženiu pr„jmovej str€nky
rozpočtu
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D†vodov„ spr„va
Mestskej časti Bratislava-Petržalka boli protokolom č. 48/91zo dňa 30. 09. 1991
zverenŒ okrem inŠch aj nasledovnŒ pozemky:
 parc. č. 5758/3 o vŠmere 3519 m2, z€hrada,
 parc. č. 5759/1 o vŠmere 446 m2, zastavan€ plocha.
PredmetnŒ pozemky s‡ zap„sanŒ na LV č. 1 ako pozemky pred THM (technickohospod€rske mapovanie). Nach€dzaj‡ sa v starej Petržalke na rohu Kaukazskej a Hrob€rskej
ulice (viď priloženŒ n€črty).
Z hľadiska regul€cie ide o stabilizovanŒ zmiešanŒ ‡zemie. Mer„tkom a limitom pre nov‡
vŠstavbu v tom ‡zem„ je najm• charakteristickŠ obraz a proporcie konkrŒtneho ‡zemia. Podľa
platnŒho •zemnŒho pl€nu hlavnŒho mesta SR Bratislavy s‡ pozemky určenŒ predovšetkŠm
na vŠstavbu polyfunkčnŠch objektov na bŠvanie a občiansku vybavenosť.
O odk‡penie spom„nanŠch pozemkov požiadalo v minulosti niekoľko žiadateľov. Predaj
zatiaľ nebol zrealizovanŠ. Listom zo dňa 11. 12. 2008 prim€tor hlavnŒho mesta SR Bratislavy
neudelil mestskej časti Bratislava-Petržalka s‡hlas na odpredaj spom„nanŠch nehnuteľnost„.
Vzhľadom k nes‡hlasu bola žiadateľom o odpredaj pozemkov zaslan€ zamietav€ odpoveď.
Na z€klade uvedenŠch skutočnost„ uvažovalo vedenie mestskej časti o využit„
predmetnŠch 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, ktorŒ sa prejavuj‡ ak‡tnym nedostatkom finančnŠch prostriedkov,
predklad€me poslancom mestskej časti Bratislava-Petržalka na zv€ženie n€vrh možnosti
odpredaja vyššie uvedenŠch pozemkov.
V s‡lade s Čl. 80 ods. (5) Štat‡tu hlavnŒho mesta SR Bratislavy, ktorŠ určuje postup pri
prevode nehnuteľnŒho majetku, bol k žiadosti o predch€dzaj‡ci s‡hlas prim€tora vypracovanŠ
znaleckŠ posudok na určenie najnižšej predajnej ceny pozemkov. Znalec určil, že tieto
pozemky je možnŒ odpredať za cenu minim€lne 163,- €/m2, čo pri spoločnej vŠmere
obidvoch pozemkov 3965 m2 predstavuje možnŠ kapit€lovŠ pr„jem pre mestsk‡ časť vo vŠške
323 147,50 €, t. j. 50 % z celkovej hodnoty z„skanej predajom.
Materi€l bol prerokovanŠ 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‡
priloženŒ.
Vzhľadom na to, že komisia spr€vy majetku a miestnych podnikov na svojom zasadnut„ dňa
12. 5. 2010 požiadala o preverenie niektorŠch skutočnost„, uv€dzame k jednotlivŠm bodom
nasledovnŒ:
 Preveriť š‰rku komunik„cie Hrob„rska (pr‰stup k cintor‰nu)
Bolo zabezpečenŒ zameranie skutočnŒho stavu umiestnenia komunik€cie Hrob€rska ul.
a ďalej bola na z€klade objedn€vky spracovan€ št‡dia umiestnenia okolitŠch pozemkov vo
vzťahu k hraniciam komunik€cie uvedenŠm 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 inŠch
priľahlŠch pozemkov. Preto bude potrebnŒ 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 zverenŒ mestskej časti BratislavaPetržalka protokolom č. 48-91 z 30. 9. 1991.
 Preveriť možnosti rozš‰renia parkovania v bl‰zkosti cintor‰na aj v nadvŠznosti na
odpredaj uveden…ch parciel
Pr„stup do cintor„na je zabezpečenŠ z N€brežnej ul., kde je pri komunik€cii
umiestnen€ aj asfaltov€ plocha, ktor‡ n€vštevn„ci cintor„na využ„vaj‡ na parkovanie.
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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, ktorŒ navrhujeme na odpredaj, sa nenach€dzaj‡ v bezprostrednej bl„zkosti
vchodu do cintor„na, preto nie s‡ vhodnŒ 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, ktorŒ s‡ vo vlastn„ctve hlavnŒho mesta SR Bratislavy. Podľa •zemnŒho
pl€nu hlavnŒho mesta SR Bratislavy s‡ predmetnŒ pozemky s‡časťou rozvojovŒho
‡zemia a s‡ určenŒ na vyhraden‡ zeleň zariaden„ a na cintor„ny.
Materi€l bol prerokovanŠ vo finančnej komisii dňa 17. 5. 2010, stanovisko je priloženŒ.
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 prijatŒ 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. •plnŒ znenie uznesen„ 550 a 560 rady priloženŒ.
N€sledne bol spracovanŠ materi€l na rokovanie zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka konanŒ dňa 2. 7. 2010, materi€l však bol pred začiatkom rokovania stiahnutŠ.
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 znaleckŒho posudku, najmenej však za 170,- €/m2 v bode
a), resp. 163,- €/m2 v bode b).
Hlasovanie: za
4,
proti
0,
zdržal sa 1

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
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 tŠm, aby ešte pred predajom bola
preveren€ š„rka komunik€cie Hrob€rska (pr„stup k cintor„nu).
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Preveriť možnosti rozš„renia parkovania v bl„zkosti cintor„na aj v nadv•znosti na odpredaj
uvedenŠch parciel.
Preveriť a špecifikovať pozemky v okol„, ktorŒ s‡ vo vlastn„ctve hl. mesta.
V pr„pade, ak nebud‡ inŒ pozemky, zn„žiť vŠmeru pozemkov určenŠch na odpredaj.
Komisia odpor‡ča vyčleniť parcelu č. 5759/1 na parkovanie.
Hlasovanie:

za:
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proti:

0

zdržal sa: 0

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 17.5.2010
Pr‰tomn‰: Mgr. Belohorec, Ing. Han€k, Ing. Vermeš, MUDr. Janota PhD.,CSc, Ing. Kocka, Mgr.
Bakerov€-Drag‡ňov€
Nepr‰tomn‰: Ing. Weissensteiner, Ing. Plšek
K bodu :
Prerokovanie možnost‰ odpredaja pozemkov parc.č.5758/3a 5759/1.
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

4. Prerokovanie možnosti odpredaja pozemkov parc. č. 5758/3 a parc. č. 5759/1.
Uznesenie č. 550
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
uklad€
prednostovi M•
1. doplniť materi€l o pripomienky komisie pre spr€vu miestneho majetku a predložiť
na rokovanie miestnej rady 15.6.2010,
2. vytypovať pozemky v mestskej časti vhodnŒ na predaj.
Term„n: 09/2010
5. Prerokovanie možnosti odpredaja pozemkov par. č. 5758/3 a par. č. 5759/1
Uznesenie č. 560
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odpor‡ča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 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.
----------
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Situ€cia umiestnenia pozemkov parc. č. 5758/3 5759/1

6

Podrobná grafická situácia
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Pr„loha č.1
D†vodov„ spr„va
spracovateľ: Spoločnosť pre rozvoj b…vania v Bratislave, n.o.
Inform„cia o Spoločnosti pre rozvoj b…vania v Bratislave, n.o.
Zakladateľmi neziskovej organiz€cie Spoločnosť pre rozvoj bŠvania v Bratislave
(SRBB n.o.) s‡ HlavnŒ mesto SR Bratislava a ISTROBANKA a.s. HlavnŠm predmetom
činnosti Spoločnosti je podnikatelsk„ činnosť - vŠstavba bytovŠch domov s bytmi do
osobnŒho vlastn„ctva a verejnoprospešn„ činnosť - vŠstavba bytovŠch domov s n€jomnŠmi
bytmi.
Projekty bytovŠch domov s bytmi do osobnŒho vlastn„ctva s‡ realizovanŒ komerčne
na b€ze podnikatelskŒho z€meru. Prostredn„ctvom tŠchto projektov SRBB vytv€ra zisk, ktorŠ
v zmysle štat‡tu m€ povinnost vynaložiť na financovanie resp. kofinancovanie nekomerčnŠch
projektov vŠstavby n€jomnŠch bytovŠch domov.
Založenie neziskovej organiz€cie je v s‡lade s Programom vŠstavby bytov v
Bratislave, ktorŠ v septembri 2003 schv€lilo mestskŒ zastupiteľstvo. Program za
najvhodnejšiu formu organizovania vŠstavby bytovŠch domov s rešpektovan„m z€ujmov
mesta v oblasti podpory bŠvania označil formu neziskovej organiz€cie. Schv€lenŠ program
nadviazal na existuj‡cu StratŒgiu rozvoja bŠvania v Bratislave.
Komerčn‹ projekty SRBB
Spoločnosť pre rozvoj bŠvania v Bratislave, n.o. od svojho vzniku zrealizovala
a realizuje vŠstavbu dvoch komerčnŠch projektov BytovŠch domov v celkovom počte 124 b.j.
a 12 nb.j,. z toho BD Humensk‹ n„mestie 64 b.j. 4 nb.j. s dokončen„m v roku 2008, a BD
Osusk‹ho 60 b.j. a 8 nb.j. s dokončen„m v roku 2010. Oba tieto projekty boli realizovanŒ na
‡zem„ MČ Bratislava-Petržalka. PredpokladanŠ zisk je 850 tis‰c až 1 miliŽn EURO.
Predpoklady pre v…stavbu – nekomerčn‹ projekty
Lokality vhodnŒ pre bytov‡ vŠstavbu boli vytipovanŒ a preverovanŒ v s‡lade so
stratŒgiou mesta pre rozvoj bŠvania, s ohľadom na potenci€l, ‡nosnosť využitia ‡zemia,
funkčnŒ a prev€dzkovŒ vzťahy tak, aby intenzifik€ciou komplexne nedobudovanŠch s„dlisk
nedoch€dzalo k zhoršovaniu ich obytnŒho štandardu.
Od roku 2006 boli na ‡zem„ MČ Petržalka podrobne presk‡manŒ viacerŒ lokality
a parcely najm• z hľadiska ďalš„ch špecifickŠch predpokladov pre realizovateľnosť
konkrŒtneho investičnŒho z€meru, ako napr.
 S€lad funkcie v•stavby s €čelom podpory ŠFRB (SRBB ako neziskov€ organiz€cia m€
n€rok na podporu iba v pr„pade vŠstavby n€jomnŒho bytovŒho domu. Naproti tomu
Obec m†že žiadať napr. aj na vŠstavbu soci€lneho zariadenia)
 S€lad investičnƒho z„meru s …zemn•m pl„nom mesta (v pr„pade vŠstavby n€jomnŒho
bytovŒho domu je možn€ vŠstavba iba na pozemkoch s funkciou bŠvania, čo do
značnej miery zužuje vŠber.)
 Majetkovo-pr„vne vysporiadan• pozemok
 Prev„dzkov„ efekt†vnosť investičnƒho z„meru
 Pozemok bez n„roku na zv•šenƒ pr†p. vyvolanƒ invest†cie v technickej infraštrukt€re
Na preverenie možnej objemovej intervencie do predmetn‹ho €zemia boli vypracovan‹
architektonick‹ št€die v dvoch lokalit„ch na uliciach Pajšt€nska a Šintavsk„, avšak
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napriek s€ladu s €zemn…m pl„nom a verejno-prospešn‹ho charakteru, nedošlo k ďalšej
realiz„ci‰ z„meru, z d†vodu nes€hlasu obyvateľov b…vaj€cich v dotknut…ch lokalit„ch.
Z„kladn‹ princ‰py spolupr„ce MČ Petržalka a Spoločnosti pre rozvoj b…vania
MČ Petržalka ako samospr€vny celok, ktor€ pri vŠkone samospr€vy vykon€va
činnosti v z€ujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce a pln„ ‡lohy na ‡seku
soci€lnej pomoci. SRBB n.o., poskytuje všeobecne prospešnŒ služby v oblasti zabezpečovanie
bŠvania pozost€vaj‡cej z vŠstavby bytovŠch domov s bytmi do vlastn„ctva alebo domov
s n€jomnŠmi bytmi a spr€vy, ‡držby a obnovy bytovŒho fondu. Vzhľadom na ‡čel činnosti
spolupracuj‡cich subjektov, z€mer realizovať vŠstavbu polyfunkčnŒho domu, v ktorom sa
bud‡ nach€dzať n€jomnŒ byty a zariadenie soci€lnych služieb združenŠmi prostriedkami,
poskytnut„m peňažnŠch prostriedkov a inŠch hmotnŠch zdrojov alebo sk‡senost„, je logickŠm
vy‡sten„m tejto snahy. Z€kladnŒ princ„py spolupr€ce:
 MČ poskytne pozemky v celom rozsahu k realiz€ci„ spoločnŒho z€meru
 MČ zriadi bezodplatne v prospech SRBB vecno-pr€vny vzťah k nehnuteľnosti
umožňuj‡ci z„skať SRBB postavenie stavebn„ka v stavebnom konan„
 MČ poskytne s‡činnosť a odborn‡ spolupr€cu tak, aby mohli byť vydanŒ rozhodnutia
org€nov ‡zemnej samospr€vy tŠkaj‡ce sa najm• ‡zemnŒho, stavebnŒho
a kolaudačnŒho konania
 MČ zabezpeč„ čiastočnŒ financovanie realiz€cie z€meru (časť-soci„lne zariadenie vo
v…ške cca. 1.580.000 Eur) prostredn„ctvom zdrojov čerpanŠch z ‡veru poskytnutŒho
Št€tnym fondom rozvoja bŠvania.
 SRBB zabezpeč„ čiastočnŒ financovanie realiz€cie z€meru prostredn„ctvom vlastnŠch
zdrojov, a to do vŠšky zodpovedaj‡cej rozdielu peňažnŠch prostriedkov poskytnutŠch
z ‡verovŠch zdrojov zo ŠFRB a vŠškou celkovŠch investičnŠch n€kladov (cca
999.000 Eur)
 SRBB čiastočnŒ financovanie realiz€cie z€meru (časť-n„jomn… bytov… dom vo
v…ške cca 2.417.824 Eur) prostredn„ctvom zdrojov čerpanŠch z ‡veru poskytnutŒho
Št€tnym fondom rozvoja bŠvania.
 SRBB svojim dostatočnŠmi materi€lnymi a organizačnŠmi možnosťami
a sk‡senosťami, vr€tane vlastnŒho know-how, za ‡čelom komplexnej realiz€cie
spoločnŒho z€meru ako jeden zo stavebn„kov zabezpeč„ všetku pracovn‡ činnosť
najm• inžiniersku činnosť, činnosť pri zabezpečen„ vŠberu dod€vateľov vŠstavby
spoločnŒho z€meru, obstar€vateľsk‡ činnosť a kontrolnŒ procesy vŠstavby.
Projekt n„jomn‹ho domu a soci„lneho zariadenia v lokalite Hrob„rska-Kaukazsk„
Predmetom navrhovanej architektonickej št‡die je objemovŒ riešenie PolyfunkčnŒho
domu domu na Kaukazskej ulici v Bratislave – Petržalke. Pozemok sa nach€dza v ‡zem„
určenom predovšetkŠm pre umiestnenie polyfunkčnŠch objektov bŠvania a občianskej
vybavenosti, na križovatke ul„c Kaukazsk€ a Hrob€rska. Štrukt‡ra je navrhnut€ ako
polouzavretŠ blok. V prvom pl€ne od Hrob€rskej ulice s‡ umiestnenŒ samostatnŒ objekty
Domu s opatrovateľskou službou. BytovŠ dom je potom riešenŠ v ‡rovniach 1. Až 6. n.p.
v dvoch alternat„vnych dispozičnŠch usporiadaniach bytov. Do vn‡tornŒho dvoru s‡
orientovanŒ predz€hradky jednotlivŠch ubytovac„ch jednotiek a spoločnŠch priestorov
obyvateľov. Pod korunami stromov s‡ umiestnenŒ lavičky a prvky drobnej architekt‡ry pre
deti.
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Plošn‹ a kapacitn‹ bilancie projektu:
plocha pozemku: 3960 m2
plocha zastavan€ BD: 580 m2
plocha zastavan€ DOS: 495 m2
priemern€ podlažnosť: 4,5
Počet bytov: 42
Počet parkovac„ch miest: 48
plocha občianskej vybavenosti (DOS): 1951 m2 (40%)
Plocha bŠvania: 2928 m2 (60%)
Predpokladan‹ n„klady na stavbu:
Celkov… Investičn… n„klad Polykunkčn‹ho domu najomn…ch bytov a soci„lneho
zariadenia: 4.997.800, Eur
Z toho:
Bytov• dom – celkov€ podlažn€ plocha /6NP/ 2928 m2
InvestičnŠ n€klad: 2.928.000 Eur
Vonkajšie plochy siete, sadovŒ ‡pravy, parkovisk€
InvestičnŠ n€klad: 71.280 Eur
Investičn• n„klad bytovƒho domu spolu: 2.999.280 Eur
Financovanie stavebnŒho objektu-BytovŠ dom v plnej miere zabezpeč„ SRBB
Dom soci„lnych služieb – celkov€ podlažn€ plocha /cca 3NP/ 1951 m2
InvestičnŠ n€klad: 1.928.000 Eur
Vonkajšie plochy siete, sadovŒ ‡pravy, parkovisk€
InvestičnŠ n€klad: 47.520 Eur
Investičn• n„klad bytovƒho domu spolu: 1.975.520 Eur
Financovanie stavebnŒho objektu-Dom soci€lnych služieb vo vŠške 20% (395.104
Eur)
zabezpeč„ SRBB, 80% (1.580.416 Eur) zabezpeč„ MČ zo zdrojov čerpanŠch z ‡veru
poskytnutŒho Št€tnym fondom rozvoja bŠvania. Po vybudovan„ bude DSS majetkom
a v spr€ve MČ Petržalka.
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Pr„loha č. 2
Stanovisko miestneho €radu k predložen‹mu projektov‹mu z„meru
V predloženom materi€li sa hovor„ o architektonickej št‡dii a objemovom riešen„
PolyfunkčnŒho domu na Kaukazskej ulici v Bratislave-Petržalke. Štrukt‡ra je navrhnut€ ako
polouzavretŠ blok. V prvom pl€ne od Hrob€rskej ulice s‡ umiestnenŒ samostatnŒ objekty
Domu s opatrovateľskou službou. BytovŠ dom je potom riešenŠ v ‡rovniach 2. až 7. n.p.
v dvoch alternat„vnych dispozičnŠch usporiadaniach bytov. Do vn‡tornŒho dvoru s‡
orientovanŒ predz€hradky jednotlivŠch ubytovac„ch jednotiek a spoločnŠch priestorov
obyvateľov.
K uvedenŠm skutočnostiam m€me tieto pripomienky:
K predmetnej architektonickej št‡dii PolyfunkčnŒho domu na Kaukazskej ulici
v Bratislave-Petržalke sa oddelenie •RaD nevyjadrovalo.
Podľa platnŒho •zemnŒho pl€nu hlavnŒho mesta SR Bratislavy s‡ predmetnŒ
pozemky pl€novanej stavby z hľadiska funkcie s‡časťou ‡zemia určenŒho na funkčnŒ
využitie ‡zemia: zmiešanŒ ‡zemia bŠvania a občianskej vybavenosti, k“d 501 s nasledovnou
charakteristikou: plochy sl‡žiace predovšetkŠm pre umiestnenie polyfunkčnŠch objektov
bŠvania a občianskej vybavenosti. Nepr‰pustn‹ funkčn‹ využitie pozemkov je: pre Domovy
soci€lnych služieb, Domovy d†chodcov, Penzi“ny d†chodcov, DetskŒ domovy, kr„zovŒ
stredisk€, ZOS, SOS, pest‡nsku starostlivosť.
Z hľadiska regul€cie ide o stabilizovanŒ zmiešanŒ ‡zemie. V r€mci stabilizovanŒho
‡zemia sa ponech€va s‡časnŒ funkčnŒ využitie, predpoklad€ sa miera stavebnŠch z€sahov
prevažne do 15 % celkovej podlažnej plochy existuj‡cej z€stavby v ‡zem„. Jedn€ sa v z€sade
o nadstavby, dostavby a pr„stavby domov, ‡pravy a dovybavenie vn‡troblokovŠch priestorov,
vŠstavbu v prieluk€ch a pod. StabilizovanŒ ‡zemia charakterizuje určitŠ sp†sob z€stavby,
ktorŠ vŠrazne podmieňuje sp†sob a možnosti jeho dotv€rania novŠmi invest„ciami.
Mer‰tkom a limitom pre nov€ v…stavbu v stabilizovanom €zem‰ je najmŠ charakteristick… obraz a proporcie konkr‹tneho €zemia. Z€kladnŠm princ„pom pri stanoven„
regul€cie je uplatniť požiadavky a regulat„vy dotv€rania stabilizovanŒho ‡zemia na zvŠšenie
kvality prostredia (nielen zvŠšenie kvality z€stavby, ale aj zvŠšenie prev€dzkovej kvality
‡zemia).
Z uvedenej regul€cie ‡zemia vyplŠva, že investičnŠ z€mer polyfunkčnŒho domu tak,
ako je pop„sanŠ v materi€li, je v rozpore s platnŠm •zemnŠm pl€nom hlavnŒho mesta SR
Bratislavy.
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Dodatok k materi„lu č.18 z 21.9.2010
INVESTIČN’ Z“MER POLYFUNKČN’ DOM HROB“RSKA - KAUKAZSK“
Využitie pozemkov na realiz€ciu vŠstavby polyfunkčnŒho domu - soci€lneho zariadenia a n€jomnŠch
bytov v r€mci spoločnŒho projektu MČ Bratislava-Petržalka a Spoločnosti pre rozvoj bŠvania
v Bratislave, n. o.
MČ zabezpeč„ čiastočnŒ financovanie realiz€cie z€meru (časť- soci„lne zariadenie vo v…ške cca.
1.580.000 Eur) prostredn„ctvom zdrojov čerpanŠch z ‡veru poskytnutŒho Št€tnym fondom rozvoja
bŠvania
N„vrh
Projekt n€jomnŒho domu a soci€lneho zariadenia v lokalite Hrob€rska-Kaukazsk€
Plošn‹ a kapacitn‹ bilancie projektu:
plocha pozemku: 3960 m2
plocha zastavan€ BD: 580 m2
plocha zastavan€ DOS: 495 m2
priemern€ podlažnosť: 4,5
Počet bytov: 42
Počet parkovac„ch miest: 48
plocha občianskej vybavenosti (DOS): 1951 m2 (40%)
Plocha bŠvania: 2928 m2 (60%)
PREDPOKLADAN” N“KLADY NA STAVBU
Celkov… Investičn… n„klad Polykunkčn‹ho domu najomn…ch bytov a soci„lneho zariadenia:
4.997.800, Eur
Z toho:
Bytov• dom – celkov€ podlažn€ plocha /6NP/ 2928 m2
InvestičnŠ n€klad: 2.928.000 Eur
Vonkajšie plochy siete, sadovŒ ‡pravy, parkovisk€
InvestičnŠ n€klad: 71.280 Eur
Investičn• n„klad bytovƒho domu spolu: 2.999.280 Eur
Financovanie stavebnŒho objektu-BytovŠ dom v plnej miere zabezpeč„ SRBB
Dom soci„lnych služieb – celkov€ podlažn€ plocha /cca 3NP/ 1951 m2
InvestičnŠ n€klad: 1.928.000 Eur
Vonkajšie plochy siete, sadovŒ ‡pravy, parkovisk€
InvestičnŠ n€klad: 47.520 Eur
Investičn• n„klad domu soci„lnych služieb spolu: 1.975.520 Eur
Financovanie stavebnŒho objektu-Dom soci€lnych služieb vo vŠške 20% (395.104 Eur) zabezpeč„
SRBB, 80% (1.580.416 Eur) zabezpeč‰ MČ zo zdrojov čerpan…ch z €veru poskytnut‹ho Št„tnym
fondom rozvoja b…vania, pričom spl„tka €veru bude predstavovat sumu 61.152 Eur za rok pri
€rokovej sadzbe 1% po dobu 30 rokov. Po vybudovan„ bude DSS majetkom a v spr€ve MČ
Petržalka.
N€vrh predpokladanŠch prev€dzkovŠch n€kladov a pr„jmov pre objekt Domu soci€lnych služieb
v r€mci spoločnŒho projektu Spoločnosti pre rozvoj bŠvania v Bratislave, n. o., a MČ Petržalka viď.
nižšie. Požiadavka v n€vrhu je dan€ kapacitou l†žka v počte 67.
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DOM SOCI“LNYCH SLUŽIEB
Starostlivosť o seniorov
Identifik„cia z„meru
Zrkadlom demografickŒho vŠvinu je dvadsiate storočie, ktorŒ zažilo revol‡ciu dlhovekosti. Priemern€
očak€van€ dĺžka života sa od roku 1950 zvŠšila o 20 rokov, to znamen€ na 66 rokov a očak€va sa, že
do roku 2050 sa predĺži o ďalš„ch 10 rokov.
Tento demografickŠ triumf a rŠchly rast popul€cie v prvej polovici 20.storočia znamen€, že
počet os†b starš„ch ako 60 rokov sa zvŠši zo 600 mili“nov (rok 2000) na takmer 2 miliardy v roku
2050.
Tak€to celosvetov€ demografick€ transform€cia m€ hlbokŒ d†sledky pre každŠ aspekt
individu€lneho, spoločenskŒho, n€rodnŒho a medzin€rodnŒho života.
PHSR mesta Bratislavy predpoklad„, že do roku 2020 sa absol€tny počet obyvateľov
v d†chodkovom veku zdvojn„sob‰. Rast€ci počet seniorov = enormn… tlak na kvantitat‰vny ale aj
kvalitat‰vny n„rast poskytovan…ch soci„lnych i zdravotn…ch služieb.
VŠvoj počtu miest v soci€lnych služb€ch pre obyvateľov poprodukt„vneho veku vŠrazne
zaost€va za indikovanou potrebou. V s‡časnosti je uv€dzanŠ deficit l†žok v starostlivosti o seniorov
a dlhodobo chorŠch v počte cca 15 000 l†žok. Tento ukazovateľ poukazuje na skutočnosť, že kapacita
zariaden„ soci€lnych služieb nezodpoved€ skutočnej potrebe.
Taktiež m†žeme očak€vať aj zmenu n€rokov samotnŠch klientov na soci€lnu službu
v bud‡cnosti. Bude vyvolan€ vyšš„m vzdelan„m a vyšš„m terajš„m životnŠm štandardom skupiny
obyvateľov v produkt„vnom veku, ktorŠ sa v priebehu niekoľkŠch rokov dostan‡ do skupiny
obyvateľov v poprodukt„vnom veku a sk†r, či nesk†r aj do skupiny z€ujemcov (dobrovoľnŠch, alebo
vyn‡tenŠch) o služby v pr„slušnŠch zariadeniach. T€to skupina sa latentne prejavuje už v s‡časnej
dobe hlavne v pr„padoch, keď hľadaj‡ vhodnŒ zariadenie pre svojich rodičov a tieto zariadenia
posudzuj‡ z vyššie uvedenŠch pohľadov.
Ciele z„meru
Objekt bude sl‡žiť na poskytovanie soci€lnych služieb na riešenie nepriaznivej soci€lnej situ€cie
z d†vodu ťažkŒho zdravotnŒho postihnutia, nepriaznivŒho zdravotnŒho stavu alebo z d†vodu
dovŕšenia d†chodkovŒho veku v s‡lade so z€konom č. 448/2008 Z.z. o soci€lnych služb€ch.
Druh soci„lnej služby:
 pre fyzick€ osoby, ktor€ s• odk‚zan€ na pomoc inej fyzickej osoby,
 pre fyzick€ osoby, ktor€ dovršili d„chodkov… vek v zariaden†.
Forma služby:
 pobytov‚ celoročn‚ služba.
Kapacita : 67 l†žok
Standard :
 apartm‚n (1 l„ž. posteľ, sanita, samoobslužn… kuchhynsk… box)
 1-posteľov‚ izba, sanita
 2-posteľov‚ izba, sanita
 2-posteľov‚ izba (soci‚lne l„žko – insolventnosť)

-

10 l„žok,
15 l„žok,
32 l„žok,
10 l„žok
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Vybavenosť : kompletn€ infraštrukt‡ra so stravovac„m zariaden„m
Rozpočet , pr†jmy
L†ž.
Standard

Pr„jmy

Pr„jmy

mesačne

ročne

Sum„r / € / ročne
Prev€dzkovŒ
n€klady
514 505
Pr„jmy

Apartm€n
10

664

€

79 680

330 708
Dot€cia MČ

1l†žkov€,sanita

15

531 €

2l†žkov€,sanita

32

332 €

10

233 €

95 580

183 797

127 488

2-l†žkov€

Celkom

27 960

330 708 €



Celkov€ pr†jmy zahrňuj• aj stravovanie
klienta za predpokladu, že objekt bude
disponovať stravovac†m zariaden†m.



Priemern… mesačn… pr†jem je 411,33 €.

Prev„dzkovƒ n„klady :


N‚klady zahŕňaj• mzdy a bežn€ v…davky
a platba •veru



Ročn€ prev‚dzkov€ n‚klady činia 514 505



714,60 € predstavuj• n‚klady na jedno
l„žko mesačne.



Pri finalizovan† projektu je možnosť
modifik‚cie druhu a formy soci‚lnej
služby, napr. So zameran†m na
špecializovan€ zariadenia (Alzheimer dg.).
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