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Materiál na rokovanie
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Návrh

na odpredaj pozemku parc.č.l 0403/13 - ostatná plocha o výmere 1150 m2 v k.ú. Nové Mesto
pre Vladislavu Jurištovú, Bellova 21,831 O 1 Bratislava

Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia
2.Dôvodovú správu
3.Žiadosti o odpredaj
4.Kópia katastrálnej mapy
S.List vlastníctva
6.Ilustračná snímka
6.0rientačná snímka
7.0dčleňovací GP
8.Územnoplánovacia informácia

Predkladá:
Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta MÚ BNM

Spracovateľ:
Mgr. Iveta Str co á
vedúca odd. dni teľského,
právneho ráv majetku

Stanovisko právnej skupiny:

Nie je potreba právneho posúdenia

Na rokovanie prizvať:
1.spracovateľa
2.1ng.arch.Kocku

hlavného architekta MČ BNM

Október 2007



Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

odpredaj pozemku parc.č.l 0403/13 - ostatná plocha o výmere 1150 m2 vytvorený na základe
geometrického plánu č.3112007 z pozemku parc.č. 1040312 - ostatná plocha o výmere II 590
m2 v k.ú. Nové Mesto pre Vladislavu Jurištovú, bytom Bellova 21, 831 01 Bratislava za
cenu 3500,-SKlm2, celkovo za

4 025 OOO,-Sk

al bez pripomienok

bl s pripomienkami



Vladislava Jurištová, Bellova 21,831 01 Bratislava

MESTSKÁ ČASl SRATISlAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY URAD BRATISLAVA

Junácka 1 83291 Bratislava
Vážený pán
Ing. Richard Frimmel
Starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
83291 Bratislava

Vec: Žiadost' o odkúpenie časti pozemku parc.č.l0403/2 v k.ú. Nové Mesto

V súvislosti s realizáciou stavby .Delikates- rýchle občerstvenie" ,nachádzajúcej sa na
pozemku pri Tržnici, ktorý mám prenajatý na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s EKO
podnikom VPS, Halašova 20, Bratislava na pozemku parc.č.l0403/2 - ostatné plochy
o výmere 11590 m2 v k.ú. Nové Mesto , Vás žiadam vážený pán starosta o možnosť
odkúpenia časti pozemku na základe predloženého geometrického plánu č.3112007 zo dňa
28.5.2007, ktorým bola zameraná časť pozemku s parc.č. 10403/13 - ostatná plocha o výmere
1150 m2.

Za kladné vybavenie ďakujem a zostávam s pozdravom

1

/
l};ť1~i~é{/

VVÍadislava Jurištová

V Bratislave dňa 14.6.2007

Príloha: GP č.31 /2007
Fotokópia nájomnej zmluvy
LV č. 1226



MESTSKÁ ČAsi i,xtSLÄVA-NOV MESTO
MIESTNY URAD BRATISLAVA

Junácka 1 83291 Bratislava
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Dl'ia
Viera Komendovó

Katastrólny úrod
atastrólny úrod v Bratislave ~--~~~--~~--~~~~~~~~~------------------~Spróva katostra
pre hl. m. SR Bratislavu

Okres Obec
BA3 BA-m.č. Nové Mesto

Organizócio

Čŕslo zokcgky Mopový list č.
13/26 Jr /07 PEZINOK8-9/31. 8-9/33

KÓPIA KATASTRÁLNEJ

Kot. územie

Nové Mesto
Mierka 1 : 1000 Kód 2

22.06.2007



109 Správa katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

kres
Obec
~atastrálne územie:

109 Bratislava III
529 346 BA-m.č. NOVÉ MESTO
804 690 NOVÉ MESTO

Dátum vyhotovenia: 22.06.2007
Čas vyhotovenia 09:03:13

V Ý P I S Z L I S T U V L A STN Í C T V A č. 1226 - čiastočný

ASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCEL Y registra "C" evidované na katastrálnei mane

'a r ce Lrié
císla

Výmera
v m2

Druh
pozemku

Spôsob Druh
využ.p. chr.n

Umiest.
pozemku

Právny
vzťah

0403/2 11590 Ostatné plochy 14700 l

* * * Ostatné PARCELY registra "C" nevvžiadané * * *
legenda:

Kód spôsobu vyuzlvania pozemku
14700 - Iné pozemky ( odkalisko, skládka odpadu, svahy, rokliny, výmole,

vysoké medze s krovím alebo kamením, ochranné hrádze, bermy, slatiny
a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok - krovie, skaly, štrk,
kamenie a iné)

.ó d umiestnenia pozemku
l - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

STAVBY nevyžiadané

~ASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

"or.
:íslo

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO)
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel

~častník právneho vzťahu: Vlastník

l Hlavné mesto SR Bratislava, Primacíálne nám. l, Bratislava, SR
IČO: 00603481
Spoluvlastnícky podiel : 1/1

Účastník právneho vzťahu: Správca

2 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka l, Bratislava, SR
IČO: 00603317
Spoluvlastnícky podiel : O/O

Titul nadobudnutia
ZIADOST O ZAPIS ZO DNA 29.4.1996 C.EKO/410/96
.OZHODNUTIE C.III-3039/97 ZO DNA 6.3.1997
,iadosť, rozhodnutie č.OVaÚP-327-3201/84-31

Žiadosť o zápis stavieb
nsvedčenie o vydržaní N 284/06 Nz 1634/07 zo dňa 15.01.07

,;ASŤC: ŤARCHY

'"lezzápisu.

Iné údaje

Strana l
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v Ý K A Z V Ý M E R
Doterajší stav Zmeny Nový stav

Císla
k od

Druh
VlastníkVýmera Druh Diel Císlo Výmera pozemkuPK parcely porcele m2 parcely m2 (iná oprávn. osoba)vto:tky pozemku člslo parcely

číslo číslo adresa, (sídlo)LV PK KN ha m2 ha m2 k6d

Stav právny Je totožný s registrom C KN
1226 10403/2 1 1590 ost. pl. 10403/2 1 0440 ost. pl. doterajší

14700

10403/13 1150 ast. pl. Vladislava Jurištavá,
14700 rod. Michalská

8ellava 21
831 01 Bratislava

-- --- ---- -- -- ---- -- ---- f--- --- --- ----- -- --- ---- ---------
Spolu: 1 1590 1590

Legenda: kód spôsobu využívania 14700 - iné pozemky

Geometrickýplán je podkladom no pr6vneúkony.ked údaje doterajšiehostavu výkazuvýmer sú zhodnés údajmi platných výpisov z katastra nehnutelností.

Vyhotovitef Kroj Okres

Ing. Juraj Suchanský Bratislavský Bratislava III
autorizovaný geodet a kortograf Kol. územie Cislo pl6nu

Jl~ Nové Mesto 31/2007Jí\ Yajnorsk6 43III 631 03 Bratislava 3 - ,

teI.:0?~31~~~8;j~66~/t25~860 GEOMETRICKY PLAN
e-mOlI:JuraJ.suchonsky@stonhne.sk

Obec

Bratislava,m.č. Nové Mesto
uopový list č.

Pezinok 8-9/31.33

no oddelenie časti pozemku
por. č. 10403/2 -
- nové por. č. 1040.3/1.3

!.Ieno:

Úrodne overilVyhotovil Autorizocneoveril

t.Ieno:

Ing. Juraj Suchonský 28.05.2007 Suchonský

DIIoc. .' ,.
~I i .

Dňo:

28.05.2007
0110:

Nov6 hronice boli v prírode označené

meračskými klinca mi

Z6znom podrobného meronio (meročský n6črt) č.

E4257
Súradnice bodov oznočených čislami o ostotné
meročsk~ údaje sú uložené vo všeobecnej
dokument6cií

t.č. 6.50 - 1997
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MESTSKÁ ČASŤ BRAllSLAVA - NOVÉ MESTO
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava

Č.j.: Star-2237/2007

Miestny úrad Bratislava - Nové mesto
Odd. podnikateľské, právne a správy majetku
Junácka 1
832 91 Bra tis I a v a

Bratislava 5. 9.2007

Vec: Územnoplánovacia informácia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Žiadate!': Mgr. Iveta Strapcová, vedúca odd. podnikateľského, právneho a správy
majetku

p.č.: 10403/2, k.ú. Nové Mesto
Lokalizácia parcely v území: Trnavské mýto.
Urbanistický obvod: 072
Zámer: Neuvedený.

V zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy je uvedený pozemok súčas-
ťou stabilizovaného územia, určeného pre občiansku vybavenosť celomestského a nad-
mestského významu s predpokladaným zásahom do jestvujúceho prostredia prevažne
do 15% celkovej podlažnej plochy existujúcej zástav by vo vyznačenom území (podľa
grafickej prílohy).

Charakteristiku tohto funkčného využitia Vám zasielame v tabul'kovej forme.

Táto územnoplánovacia informácia platí d 1 rok od dátumu vydania.

S pozdravom

,

!UCU~
Ing. . ichard F rim e I
staros a mestskej časti
Bratislava - Nové esto

Príloha: - Charakteristikafunkčnej plochy
- Kópia trasy navrhovanejkomunkácie

CO: starosta, odd. územnéhokonania a stavebnéhoporiadku, odd. ÚPŽP-a/a
Vybavuje. Ing.arch.I.Putra, tel.: 49 25 34 73



FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA
Are~ly a komplexy občianskej vybavenosti predstavujú ipecifické územie mesta, s vyhradenými konkrétnymi
nárokmi a charakteristlkaml podľa konkrétneho funkčného zamerania

prev"dajúce •
• plochy občianskej vybavenosti pre umlestl'lovanle stavieb a zariadeni administratIvy, verejnej správy, kultúry,
cfrkvl, zariadeni obrany a bezpečnosti, ubytovania cestovného ruchu, verejného stravovania, obchodu a služieb
celomestského a nadmestského významu, zdravotnictva, sociálnej starostlivosti, vedy a výskumu, školstva a
požlamej ochrany pre objekty a zariadenia celomestského a nadmestského významu

pr/pustné.
• komplexy a Integrované zariadenia občianskej vybavenosti ( nap. obchodno - spoločenské a iné centrá)
prlpustné - v obmedZenom rozsahu '\J'

istanovenle

• podiel bytov v územi 10 až 30% celkových nadzemných podlažných plOch
• vedecko - technologické parky združujúce zariadenia výskumu, vzdelávania a výrobných prevádzok
súvisiacich s výskumom, zákl, školstvo- Iba zuš
• tSPH bez umvvárI<Yautomobilov a eínlčkv clvnu
nepr/pustné lC
• v územi možno prevádzkovať iba také činnosti, ktoré svojou prevádzkou, výrobným alebo technickým
zarladenlm nerušia svoilml neoatívnvmi účinkami prevádzku stavieb a zariadeni v Ich okoll

Dopln.

IC Rodinné domy • Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia poll cie
Bytové donnv do 4. nadzemného podlažia T Materské školy
Bvtové donnv nad 4 nadzemná podlažia T Základné škoivazákladné umelecké školV
Byty v objektoch určených na Inú funkciu Stredné školv, šoeclálne školv
Obchodné centrá Vvsoké ikolv a vysokoškolské arealv
Nákupné strediská, obchodné domv Ubvtovacle a strevovacle zariadenia školstva

)( Distribučné a verkoobchodné centrá • Oblektv a areálY vedv a výskumu, vedecko - technické oarkv
• Hypermarkety, hobbymarketv Vedecko - technoloolcké carkv

• Supermarkety, dlskonty I Zariadenia ambulantne! a lekárenskel starostlivosti, [)ollkllnlky
• Zariadenia obchodu a služieb v oblektoch určených na Inú funkciu 4 Nemocnice, vvsokcšceciallzované liečebné ústav\!.
• Zariadenia verejného stravovania • Ozdravovne, liečebne, liečebné ústavy
• Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu • ~peclflcké zdravotnlcke zariadenia a slUŽby
• Areály voľného času a multtfunkčné zariadenia • Stacionáre soc. služieb, chránené dielne, chránené bývanie
)( Autokemolnav • Domovy soclál. služieb, domovy dOchodeov, detské domovy
t Kongresové centrá O Domovy osnzlónv dôchodcov
t Vertrtné 8 výstavné areály 4~ Zariadenia poskytujúce sociálne služby.
• Zariadenia ore kultúru Zariadenia drobných orevádzok vvrobv a služieb
• Zábavné zariadenia • Zariadenia výroby a VÝrobnvch služieb

I Zariadenia pre kultúru v Objektoch určených na inú funkciu )( Areály veľkých a strednvchorlemvselnvchoodnlkov
Obradné a smútočné siene )( Priemyselné parky
Kostoly a modlltebne • ZáhradnIctva, sklenlkové hosoodárstvo
Areály cirkevných zariadenI • Skladové areály, distribučné centrá, logistické parky
Zariadenia pre aClmlnlstratlvu, správu a riadenia • Stavebné dvorY a zariadenia

: Zariadenia ore adminIstratIvu v Objektoch určených na Inú funkciu )( Zariadenia ore poŕnotrosoodérsku výrobu
Zarladenia ~peelälnych zlotlek štátu T Národné štadl6nv, §tadl6nv - otvorené, klVté

LEGENDA

GRAFICKÉ VYJADRENIE PRVKU

EJ·D občianska vybavenosť
201 celomestského

a nadmestského významu

)( .$oortové a telovýchovné areály a zariadenia• Soortové haly
T Telocvične,ihriská, fitnes, oostlňovne a zariad. pre netradičné športv
lC Kúpaliská
lC LYŽiarske svahy a bobové dráhy

• Zariadenia športu a telovýchovy v objekt určených na Inú funkciu
lC Rekreačno - cddvchové a športové prlrodné areály
lC Pobvtové lúkv. náučné chodnlkv. turistické trasy
lC Záhradkárske osady a lokality

• Chatové osady .~ ..

)( Les• Drobné zariadenia občianske] vvbavenostl pre obsluhu územia
l. Zelel'l Ilnlová a oloäná
)( Zelell krajinná a ekostablflzačná
T Cyklistické trasy• Pešie komunikácie
)( Technické zariad. pre faunu a pestovanie rastlinného materiálu
)( Kompostáme a zariad. na zhodnocovanie biologicky rozložitefného

komunálneho odpadu
)( Zariadenia na spracovanie, úpravu a Iné nakladanie s odoadml
)( Zariadenia na separovaný zber odpadov

• Zariad. na separovaný zber odpadov miestneho významu okrem
nebezpečného Odpadu

• Diafnlčné odoočivadlé
T CSPH
T Odstavné státia a parkoviská
T Parkínoaaráže

• Komunikácie vozldlové
T Zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územIa
)( Tranzitné vedenta technickej vybavenosti nadradeného významu

časť C· 29
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