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Návrh uznesenia 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
schváliť 
 
zámer predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5734, 5735, 5736, 5756, 5758/3, 5759/1 
a 5759/2 pre Lukáša Hargaša nachádzajúcich sa v lokalite Matador – Kopčany v k. ú. 
Petržalka. 
 
 
Predmetom uznesenia je iba schválenie zámeru predaja za účelom užívania pozemkov ako 
záhrady. 
  



Dôvodová správa 
 
Žiadateľ: Lukáš Hargaš, Tupolevova 17, 85101 Bratislava 
(ďalej len žiadateľ) 
 
Predmet: Pozemky registra „C“ KN, parc. č. 5734, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 25 m2; parc. č. 5735, druh pozemku záhrada vo výmere 350 m2; parc. 
č. 5736, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 331 m2; parc. č. 5756, druh pozemku 
ostatná plocha vo výmere 1401 m2; parc. č. 5758/3, druh pozemku záhrada vo výmere 
3519 m2; parc. č. 5759/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 446 m2 
a parc. č. 5759/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 343 m2, v k. ú. 
Petržalka, zapísané na LV č. 1 v časti „B“ pod por. č. 1 v prospech vlastníka: Hlavného mesta 
SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava v podiele 1/1. Predmetné pozemky boli 
zverené do správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe protokolu č. 48/91 zo dňa 
30.09.1991. 

 
Žiadateľ požiadal o odkúpenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5734, 5735, 5736, 5756, 
5758/3, 5759/1 a 5759/2 v k. ú. Petržalka, za účelom užívania pozemkov ako záhrady. 

 
Oddelenie územného rozvoja a dopravy vydalo k uvedenej žiadosti stanovisko (v prílohe 
materiálu). 
 
Podľa Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien 
a doplnkov (ďalej len „ÚPN mesta“) sú pozemky registra „C“ KN parc. č. 5734, 5735, 5736, 
5756, 5758/3, 5759/1 a 5759/2 súčasťou stabilizovaného územia určeného na funkčné 
využitie plôch pre zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501. 
V súlade s ÚPN mesta je prevládajúcim spôsobom využitia funkčných plôch umiestňovanie 
polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti. V území je prípustné umiestňovať 
okrem iného aj zariadenia obchodu a služieb alebo sociálnej starostlivosti. V území je 
prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu okrem iného aj rodinné domy a zariadenia 
drobných prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie. Na pozemkoch registra 
„C“ KN parc. č. 5734 a 5735 je možné umiestniť stavbu v súlade s ÚPN mesta. Pozemky 
registra „C“ KN parc. č. 5736 a 5756 sú súčasťou uvažovanej územnej rezervy pre predĺženie 
komunikácie Goralská ulica po Kaukazskú ulicu. Na pozemku registra „C“ KN parc. č. 
5759/2 sa nachádza komunikácia Hrobárska ulica. Pozemok registra „C“ KN parc. č. 5759/1 
a južná časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 5758/3 budú v prípade schválenia 
pripravovaného návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na 
území hlavného mesta SR Bratislavy dotknuté ochranným pásom pohrebiska. Na ostatnej 
ploche pozemku registra „C“ KN parc. č. 5758/3 môžu byť umiestnené stavby v súlade s ÚPN 
mesta. 

 
Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov upravuje pravidlá 
na nakladanie s majetkom obcí. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov, orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom 
obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. 
V ustanovení § 9a (prevod a nájom majetku obce) zákona o majetku obcí upravuje postup pri 
prevode vlastníctva majetku obce a pri jeho prenechávaní do nájmu. Ak osobitný zákon 
a zákon o majetku obcí neustanovujú inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia 
vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym 
predajom najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom podľa vyhlášky Ministerstva 



spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov. 

 
Mestská časť Bratislava-Petržalka uznesením č. 99/2019 zo dňa 25.06.2019 schválila Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava–Petržalka a s majetkom 
zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, kde v Čl. 10 (Prebytočný 
a neupotrebiteľný majetok) ods. 3 znie: „O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku, 
ako aj o spôsobe naloženia s ním, písomne rozhoduje starosta mestskej časti alebo štatutárny 
zástupca príslušnej organizácie na základe návrhu komisie, ktorej členov vymenúva 
a odvoláva starosta, resp. štatutárny zástupca v prípade nehnuteľnosti o tom rozhoduje 
zastupiteľstvo mestskej časti. K rozhodnutiu o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti sa musí 
dodatočne pripojiť doklad o tom, ako sa s majetkom naložilo.“ 

 
Mestská časť Bratislava – Petržalka v súčasnosti neeviduje žiaden prebytočný majetok obce. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, odporúčame nesúhlasiť s predajom vyššie uvedených pozemkov 
pre pána Lukáša Hargaša. 
 
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady dňa 06.09.2021 a odborných komisií. 
Stanoviská komisií budú súčasťou materiálu. 



 



 



 



 



 







 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 


