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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 
06.06.2013, v znení uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013, v znení uznesenia č. 
1240/2013 zo dňa 25. a 26.09.2013 a v znení uznesenia č. 338/2015 zo dňa 09.12.2015, takto: 
 
pôvodný text článku 2 v znení: 
 
„2. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vybuduje v termíne do 31.12.2016 na uvedených 
nehnuteľnostiach športpark. V prípade, ak športpark nebude Mestskou časťou Bratislava – Nové 
Mesto v uvedenom termíne vybudovaný, je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy 
hlavnému mestu SR Bratislave.“, 
 
sa nahrádza novým textom článku 2 v znení: 
 
„2. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vybuduje v termíne do 30.04.2017 na uvedených 
nehnuteľnostiach športpark. V prípade, ak športpark nebude Mestskou časťou Bratislava – Nové 
Mesto v uvedenom termíne vybudovaný, je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy 
hlavnému mestu SR Bratislave“, a  
 
 
schváliť Dodatok č. 11 88 0557 13 02 k Protokolu č. 11 88 0557 13 00 zo dňa 03.12.2013 
v znení Dodatku č. 11 88 0557 13 01 zo dňa 18.12.2015, ktorým sa zmení termín vybudovania 
športparku v lehote do 30.4.2017, a zároveň sa upraví výška technického zhodnotenia budovy 
nasledovne:  
 
pôvodné znenie článku 1 bod 2. Protokolu č. 11 88 0557 13 00 zo dňa 3.12.2013 v znení:  
 
„2. stavba: 
súp.č. 7768 postavená na pozemkoch parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57 zapísaná na LV č. 
5148 
vedená na karte majetku: 
Obstarávacia hodnota ............................................................674 466,54 EUR 
Aktuálna vstupná cena ..........................................................275 000,00 EUR 
Oprávky ................................................................................. 31 622,96 EUR 
Zostatková hodnota k 29.11.2013 .........................................243 377,04 EUR“ 
 
 
 
 
 
 
 
 



sa vypúšťa a nahrádza novým čl. 1 bod 2 v znení: 
 
„2. stavba: 
súp.č. 7768 postavená na pozemkoch parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57 zapísaná na LV č. 
5148 
vedená na karte majetku: 
Obstarávacia hodnota ............................................................674 466,54 EUR 
Aktuálna vstupná cena ..........................................................275 000,00 EUR 
Oprávky .................................................................................. 31 622,96 EUR 
Zostatková hodnota k 29.11.2013 .........................................243 377,04 EUR 
   
a technické zhodnotenie budovy v rozsahu demolačných prác vo výške: 
 
Demolácia stavebných objektov ...........................................377 559,39 EUR 
Inžiniersko – geologický prieskum .......................................  26 049,97 EUR 
 
a technické zhodnotenie: 
 
Úprava oplotenia cyklistického štadiónu................................21 978,80 EUR 
 
v celkovej hodnote ................................................................425 588,16 EUR“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET : Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení 
uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013 a uznesenia č. 
1240/2013 zo dňa 25. a 26.09.2013 a uznesenia č. 338/2015 zo dňa 
09.12.2015, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave, 
k.ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov 
a Kalinčiakovej, do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto – 
zmena termínu a návrh na schválenie Dodatku č. 11 88 0557 13 02 k 
Protokolu č. 11 88 0557 13 00 zo dňa 03.12.2013 v znení Dodatku č. 11 
88 0557 13 01 zo dňa 18.12.2015, ktorým sa zmení termín vybudovania 
športparku v lehote do 30.4.2017 a zároveň dôjde k technickému 
zhodnoteniu budovy vykonaného na základe demolácie stavebných 
objektov a ich oplotenia 

 
ŽIADATE Ľ: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
                                      Junácka 1 
     831 04 Bratislava 
     IČO:  00 603 317 
 
ŠPECIFIKÁCIA  NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
Pozemky registra C KN: 
 
Parc.č.              druh pozemku    výmera m2      LV č. 
11280/1  zastavané plochy a nádvoria  15616    5148 
11280/34  zastavané plochy a nádvoria      415    5148 
11280/35  zastavané plochy a nádvoria      108    5148 
11280/46  zastavané plochy a nádvoria      591    5148 
11280/48  zastavané plochy a nádvoria        26    5148 
11280/54  zastavané plochy a nádvoria        13    5148 
11280/55  zastavané plochy a nádvoria        16    5148 
11280/56  zastavané plochy a nádvoria       844          1 
11280/57  zastavané plochy a nádvoria         26                                           1 
 
Stavba: 
 
Súp. číslo   postavená na parcele C KN        LV č. 
7768    11280/46, 11280/57                        1 
 
 
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Predmet žiadosti 

Predmetom žiadosti je zmena termínu vybudovania športparku v „Areáli bývalého 
cyklistického štadióna“ z termínu do 31.12.2016 na nový termín 30.04.2017. 
 
 Dôvod a účel žiadosti 
  
 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto požiadala o zmenu termínu vybudovania 
športparku na vyššie špecifikovaných nehnuteľnostiach v k.ú. Nové Mesto. 
  



Zverenie uvedených nehnuteľností do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 
zo dňa 06.06.20136 v znení Uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013 a Uznesenia č. 
1240/2013 zo dňa 25. a 26.09.2013, okrem iného s podmienkou, že: 
„Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vybuduje v termíne do 31.12.2015 na uvedených 
nehnuteľnostiach športpark. V prípade, ak športpark nebude Mestskou časťou Bratislava – Nové 
Mesto v uvedenom termíne vybudovaný, je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy 
hlavnému mestu SR Bratislave.“ 
 

Uznesením č. 338/2015 zo dňa 09.12.2015 bol termín vybudovania športparku zmenený 
z termínu do 31.12.2015 na termín do 31.12.2016. Mestská časť svoju požiadavku o predĺženie 
termínu odôvodnila nutnosťou posúdenia projektu obnovy bývalého cyklistického štadióna 
v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Termín vybudovania športparku 
do31.12.2016 bol zmenený s nasledovnou podmienkou: 
„Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vybuduje v termíne do 31.12.2016 na uvedených 
nehnuteľnostiach športpark. V prípade, ak športpark nebude Mestskou časťou Bratislava – Nové 
Mesto v uvedenom termíne vybudovaný, je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy 
hlavnému mestu SR Bratislave.“ 
 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto požiadala o predĺženie termínu na vybudovanie 
športparku do 30.04..2017 s odôvodnením, že vo veci bolo vydané stavebné povolenie na 
umiestnenie stavby, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.09.2016. Revitalizácia uvedeného 
areálu je súčasťou celomestského projektu „Bratislava sa prispôsobuje klimatickým zmenám“, 
ktorý je financovaný z tzv. Nórskych fondov. Čerpanie týchto fondov je podmienené 
zrealizovaním všetkých dielčich 
projektov. Nezrealizovaním jedného projektu nebudú môcť hlavné mesto ani mestské časti 
čerpať finančné prostriedky z uvedených fondov. 

 
Mestská časť z ohľadom na náročnosť stavebných úprav požiadala o predĺženie termínu 

vybudovania športparku tak, aby zodpovedal špecifickým požiadavkám danej stavby. Mestská 
časť v predloženej žiadosti deklaruje snahu dodržať nový termín pre vybudovanie športparku 
a splniť tak podmienku uvedenú v prijatom Uznesení č. 338/2015 Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy.  

 
Súčasťou predkladaného materiálu je tiež vyčíslenie I. etapy demolačných prác v areáli 

bývalého cyklistického štadióna Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto na základe ktorého  
prišlo k technickému zhodnoteniu budovy v celkovej hodnote 425 588,16 €. Z uvedeného 
dôvodu je potrebné schváliť Dodatok č. 11 88 0557 13 02 k  Protokolu č. 11 88 0557 13 00 zo 
dňa 03.12.2013 v znení dodatku č. 11 88 0557 13 01 zo dňa 18.12.2015, ktorým sa upraví výška 
technického zhodnotenia budovy. 
 
Stanoviská odborných útvarov magistrátu 
Oddelenie územného rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou sú predmetné pozemky funkčné využitie územia: šport, telovýchova 
a voľný čas, stabilizované územie, kód funkcie 401, t.j. územia prevažne areálového charakteru 
s využitím  pre šport a telesnú výchovu tvorené krytými športovými zariadeniami, športovými 
otvorenými ihriskami a zariadeniami, špecifickými zariadeniami športu slúžiacimi pre 
organizovanú telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport a územia slúžiace športovým 
aktivitám vo voľnom čase. Súčasťou územia je dopravné a technické vybavenie a plochy líniovej 
a plošnej zelene. 
Stanovisko technickej infraštruktúry: 
Bez pripomienok. 



Stanovisko dopravného inžinierstva: 
Z hľadiska riešenia verejného dopravného vybavenia k žiadosti o predĺženie lehoty protokolu č. 
11 88 0557 13 00 do 30.04.2017 pre Mestskú časť BA – Nové Mesto, ktorá má zverené do 
správy nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Nové Mesto (bývalý cyklistický štadión) za účelom 
vybudovania športparku nemáme pripomienky. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Súhlasí. 
Oznámenie Oddelenia účtovníctva a pohľadávok: 
V zmysle opatrenia MF/16786/2007-31 § 29 ods. (1) sa zostatková cena stavebného objektu 
alebo jeho časti  likvidovanej v dôsledku novej stavby, vrátane nákladov na likvidáciu účtuje do 
nákladov na novú stavbu. Na základe uvedeného, búracie práce hradené z kapitálových 
výdavkov, sa stávajú súčasťou obstarávacej ceny. 
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Dodatok č. 11 88 0557 13 02  
k Protokolu č. 11 88 0557 13 00 zo dňa 03.12.2013 o zverení nehnuteľného majetku 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním súvisiacich práv a záväzkov do 
správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

(ďalej aj ako „Dodatok“) 
 

 
VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava  
    zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom 
    IČO: 00 603 481 

ako odovzdávajúci 
            (ďalej aj ako „ HM SR“) 
 
SPRÁVCA:   Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
    Junácka 1, 831 04 Bratislava   

zastúpené starostom Mgr. Rudolfom Kusým 
IČO: 00 603 317 
ako preberajúci 

        (ďalej aj ako „MČ BA – Nové Mesto“) 
 
       (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 
Článok 1 

 
 Hlavné mesto SR Bratislava podľa prijatého Uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení Uznesenia č. 
1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013, Uznesenia č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26.09.2013 
a Uznesenia č. 338/2015 zo dňa 09.12.2015 zverilo do správy Mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto nehnuteľnosti v k.ú. Nové Mesto, zapísané na LV č. 5148 a LV č. 1 podľa 
Protokolu č. 11 88 557 13 00 zo dňa 3.12.2013 v znení Dodatku č. 11 88 0557 13 01 zo dňa 
18.12.2015.  

V súvislosti s vyčíslením I. etapy demolačných prác vykonaných v Areáli bývalého 
cyklistického štadióna nachádzajúceho sa v k.ú. Nové Mesto sa Článok 1 bod 2 stavba týmto 
dodatkom dopĺňa o súpis demolácie stavebných objektov a inžiniersko – geologických 
prieskum vykonanej Generálnym investorom Bratislavy, mestskou investorskou 
a inžinierskou organizáciou Hlavného mesta SR Bratislavy  a na základe prijatého Uznesenia 
č. ..../2016 zo dňa 16.11.2016 bolo schválené technické zhodnotenie budovy.  

 
 Článok 1 bod 2 Protokolu sa nahrádza novým znením nasledovne:  
„2. stavba: 
súp.č. 7768 postavená na pozemkoch parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57 zapísaná na LV č. 
5148 
vedená na karte majetku: 
Obstarávacia hodnota ............................................................674 466,54 EUR 
Aktuálna vstupná cena ..........................................................275 000,00 EUR 
Oprávky ................................................................................. 31 622,96 EUR 



 
 
Zostatková hodnota k 29.11.2013 .........................................243 377,04 EUR 
   
a technické zhodnotenie budovy v rozsahu demolačných prác vo výške: 
 
Demolácia stavebných objektov ...........................................377 559,39 EUR 
Inžiniersko – geologický prieskum .......................................  26 049,97 EUR 
 
a technické zhodnotenie: 
 
Úprava oplotenia cyklistického štadiónu..................................21 978,80 EUR 
 
v celkovej hodnote ................................................................ 425 588,16 EUR“ 
 

Článok 2 
 

 Článok 2, prvá veta Protokolu sa týmto dodatkom mení nasledovne: 
 
„Predmetné nehnuteľnosti sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za 
účelom vybudovania mestského športparku v termíne do 30.04.2017.“ 

 
Článok 3 

 
Ostatné ustanovenia Protokolu zostávajú nezmenené. 

 
Článok 4 

 
 1. Tento dodatok k Protokolu o zverení majetku do správy Mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto sa povinne zverejňuje podľa § 5a zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení. 
 2. Tento dodatok k Protokolu nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
 

Článok 5 
 

 Dodatok k Protokolu sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, 
z ktorých hlavné mesto Slovenskej republiky si ponechá 7 exemplárov a Mestská časť  
Bratislava – Nové Mesto 3 exempláre. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Článok 6 
 

 Zmluvné strany si Dodatok č. 11 88 0557 13 02 k Protokolu č. 11 88 0557 13 00 zo dňa 
03.12.2013 prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, 
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
 

 
 
 
 
 

V Bratislave dňa ...............................             V Bratislave dňa ................................... 
 
 
Odovzdávajúci:      Preberajúci: 
 
Hlavné mesto SR Bratislava    Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
    
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
      JUDr. Ivo Nesrovnal                                  Mgr. Rudolf Kusý  
         primátor                                           starosta 
 



1.9.5.Kód uzn.:

Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.
1090/2013 zo dňa 06. 06. 2013 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27. 06. 2013, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
SR Bratislavy č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26. 09. 2013 a uznesenia Mestského zastupiteľstva SR
Bratislavy č. 338/2015 zo dňa 09. 12. 2015, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave,
k. ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto – zmena termínu a návrh na schválenie Dodatku č. 11 88 0557
13 02 k Protokolu č. 11 88 0557 13 00 zo dňa 03. 12. 2013 v znení Dodatku č. 11 88 0557 13 01 zo dňa
18. 12. 2015

Uznesenie 434/2016
zo dňa 03.11.2016

Mestská rada po prerokovani materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06. 06.
2013, v znení uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27. 06. 2013, v znení uznesenia č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26. 09.
2013 a v znení uznesenia č. 338/2015 zo dňa 09. 12. 2015, takto:

pôvodný text článku 2 v znení:

„2.   Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vybuduje v termíne do 31. 12. 2016 na uvedených nehnuteľnostiach
športpark. V prípade, ak športpark nebude mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto v uvedenom termíne
vybudovaný, je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave.“,

sa nahrádza novým textom článku 2 v znení:

„2.   Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vybuduje v termíne do 30. 04. 2017 na uvedených nehnuteľnostiach
športpark. V prípade, ak športpark nebude mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto v uvedenom termíne
vybudovaný, je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave“, a

schváliť Dodatok č. 11 88 0557 13 02 k Protokolu č. 11 88 0557 13 00 zo dňa 03. 12. 2013 v znení Dodatku
č. 11 88 0557 13 01 zo dňa 18. 12. 2015, ktorým sa zmení termín vybudovania športparku v lehote do 30. 04. 2017,
a zároveň sa upraví výška technického zhodnotenia budovy nasledovne:

pôvodné znenie článku 1 bod 2. Protokolu č. 11 88 0557 13 00 zo dňa 03. 12. 2013 v znení:

„2.   stavba:
súpis. č. 7768 postavená na pozemkoch parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57 zapísaná na LV č. 5148
vedená na karte majetku:



Obstarávacia hodnota ............................................................ 674 466,54 EUR
Aktuálna vstupná cena. .......................................................... 275 000,00 EUR
Oprávky ........................................................................................ 31 622,96 EUR
Zostatková hodnota k 29. 11. 2013 ...................................... 243 377,04 EUR“

sa vypúšťa a nahrádza novým čl. 1 bod 2 v znení:

„2.   stavba:
súpis. č. 7768 postavená na pozemkoch parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57 zapísaná na LV č. 5148
vedená na karte majetku:
Obstarávacia hodnota ............................................................ 674 466,54 EUR
Aktuálna vstupná cena. .......................................................... 275 000,00 EUR
Oprávky ........................................................................................ 31 622,96 EUR
Zostatková hodnota k 29. 11. 2013 ...................................... 243 377,04 EUR“

a technické zhodnotenie budovy v rozsahu demolačných prác vo výške:

Demolácia stavebných objektov ............................................ 377 559,39 EUR
Inžiniersko-geologický prieskum ............................................. 26 049,97 EUR

a technické zhodnotenie:

Úprava oplotenia cyklistického štadiónu ................................ 21 978,80 EUR

v celkovej hodnote ..................................................................... 425 588,16 EUR“.

- - -
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