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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
zverenie stavby nachádzajúcej sa v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, súpis. č. 1831, postavenej na 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 2510/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 289 m2                        
a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2510/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 289 m2, 
parc. č. 2510/1 – ostatné plochy vo výmere 2309 m2, LV č. 1656 a pozemku registra „E“ KN 
parc. č. 2510/3 – záhrady vo výmere 4 m2, LV č. 8925, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 
Bratislava, IČO 00 603 147, za účelom správy a užívania stavby a pozemkov v areáli materskej 
školy, na činnosti súvisiace s prevádzkou školy, výkonu údržbárskych činností, odstraňovania 
havárijných stavov a zaistenia bezpečných a zdravotne nezávadných podmienok nevyhnutných 
pri výchove a vzdelávaní detí v nej umiestnených, 
 
s podmienkami: 
 

1. nedôjde k predaju ani k prenájmu budovy a pozemkov zo strany mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto v prospech tretích osôb, 

 
2.  mestská časť Bratislava–Staré Mesto sa zaväzuje, že v prípade vykonania 

rekonštrukčných prác, zabezpečenia technického a stavebného zhodnotenia 
nehnuteľností, bude tieto práce realizovať z vlastných finančných zdrojov 
a v budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy, alebo vrátenia správy k uvedeným 
nehnuteľnostiam, si nebude od vlastníka predmetných nehnuteľností nárokovať 
úhradu finančných prostriedkov vynaložených na vyššie uvedené práce, 

 
3.  v prípade, ak mestská časť Bratislava–Staré Mesto prestane nehnuteľnosti užívať pre 

uvedené účely, je povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy 
hlavnému mestu SR Bratislave. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET : Návrh na zverenie správy stavby nachádzajúcej sa v k. ú. Staré Mesto, 
súpis. č. 1831 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2510/3, pozemkov 
registra „C“ KN parc. č. 2510/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
289 m2, parc. č. 2510/1 – ostatné plochy vo výmere 2309 m2 a pozemku 
registra „E“ KN parc. č. 2510/3 – záhrady vo výmere 4 m2 do správy 
mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 

     
 
ŽIADATE Ľ: Mestská časť Bratislava–Staré Mesto  

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
IČO: 00 603 147 

                                       
 
ŠPECIFIKÁCIA  NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
Stavba: 
 
Súpisné číslo   postavená na parcele C KN               LV č. 
1831      2510/3          1656 
 
Pozemky registra „C“ KN:  
 
Parc. č.  druh pozemku    výmera m2     LV č. 
2510/3   zastavané plochy a nádvoria      289     1656 
2510/1   ostatné plochy       2309    1656 
 
 
Pozemky registra „E“ KN:  
 
Parc. č.  druh pozemku    výmera m2     LV č. 
2510/3   záhrady                 4    8925 
 
      
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Predmet žiadosti 

Predmetom zverenia sú nehnuteľnosti uvedené v špecifikácii. 
 
 Dôvod a účel žiadosti 
 Mestská časť Bratislava–Staré Mesto žiada zveriť do správy stavbu súp. č. 1831 
postavenú na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2510/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
289 m2, pozemky registra „C“ KN parc. č. 2510/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere   
289 m2, parc. č. 2510/1 – ostatné plochy vo výmere 2309 m2, LV č. 1656 a pozemok registra „E“ 
KN parc. č. 2510/3 – záhrady vo výmere 4 m2, LV č. 8925, vo výlučnom vlastníctve Hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Na uvedených pozemkoch sa nachádza areál Materskej školy, Myjavská, ktorej 
zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Staré Mesto.  Škola nehnuteľnosti plne využíva.  

Statika budovy materskej školy sa nachádza v havarijnom stave. Je potrebné vybudovať 
oporný múr a sanovať trhliny stien. Zároveň je nevyhnutne potrebné vykonať sanačné práce 
kotolne, vykurovacieho zariadenia a komína.  



Nehnuteľnosti sa zverujú do správy za účelom správy, údržby a užívania stavby a 
pozemkov v areáli materskej školy, na činnosti súvisiace s prevádzkou školy podľa článku 82 od. 
2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
 

Hodnota zverovaných nehnuteľností 
Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto sú 
nehnuteľnosti vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúce sa v areály Materskej 
školy Myjavská v Bratislave, k. ú. Staré Mesto. Uvedené nehnuteľnosti boli z majetku hlavného 
mesta SR Bratislava odpísané nasledovne: 

 
stavba súpis. č. 1831 postavená na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2510/3, vedená 
v majetku mesta ako budovy-nebyt. priestor vrátane garáží 

v obstarávacej cene ......................................................................17 410,21 Eur, 
odpísané .......................................................................................17 410,21 Eur, 
zostatok k 21.12.2016 .......................................................................... 0,00 Eur, 

 
 pozemky registra „C“ KN: 
  parc. č. 2510/1 – ostatná plocha vo výmere 2309 m2 

v obstarávacej cene .....................................................................11 496,74 Eur, 
 
  parc. č. 2510/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 289 m2 

v obstarávacej cene ......................................................................14 389,57 Eur, 
 
 pozemok registra „E“ KN: 

parc. č. 2510/3 – záhrada vo výmere 4 m2 
v obstarávacej cene ......................................................................199,16 Eur. 
 

 Celková hodnota zverovaných nehnuteľností predstavuje sumu 43 495,68 eur.  
 

  
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti : 
Parcely č. 2510/1 a 2510/3 sú súčasťou územia, pre ktoré je definovaný kód S: stabilizovaná 
plocha je situovaná na území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia dokumentácia 
podrobnejšieho stupňa (ÚPN – Z), ktorá obsahuje jej reguláciu. 
Pre predmetné územie bol schválený Územný plán zóny A4 Mudroňova sever – Palisády 
(objednávateľ: Mestská časť Bratislava Staré Mesto), platný v zmysle uznesenia Mestského 
zastupiteľstva č. 13/2007 v Bratislave 27.3.2007 a uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 2/2010 
zo dňa 16.3.2010. Záujmové parcely sú súčasťou regulačného bloku č. 19-2, ktorý má stanovenú 
záväznú reguláciu. 
V platnom Územnom pláne zóny A4 Mudroňova sever – Palisády, v grafickej časti, tvoria 
pozemky parc. č. 2510/1 a 2510/3 samostatný blok č. 19-2 občianska vybavenosť – pre funkciu 
školstvo, sociálne zariadenie. 
Stanovisko technickej infraštruktúry: 
Bez pripomienok. 
Oddelenie dopravného inžinierstva: 
Podľa ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007, v znení zmien a doplnkov predmetné 
pozemky nie sú dotknuté dopravným zámerom. Podľa ÚPN-Z A4 MUDROŇOVA sever – 
PALISÁDY sa predmetné pozemky nachádzajú v regulačnom bloku č. 19-2, situované sú medzi 
komunikáciami Mudroňova (f. tr. C1) a Broskyňová ulica (f. tr. C3). Pozemky nie sú dotknuté 
dopravným zámerom. K zvereniu správy k stavbe materskej školy a pozemkov do správy 
nemáme pripomienky. 



Oddelenie dopravy: 
Z hľadiska referátu cestného správneho orgánu sa nevyjadrujeme, zverenie sa netýka miestnych 
komunikácií I. II. triedy. 
Oddelenie správy komunikácií: 
Nejedná sa o miestnu komunikáciu I. a II. triedy v správe OSK. OSK sa z hľadiska správcu 
nevyjadruje. Z hľadiska správcu verejného osvetlenia (VO) bez pripomienok. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Súhlasíme so zverením správy stavby postavenej na pozemku parc. č. 2510/3 a pozemkov 
registra „C“ KN parc. č. 2510/3 a 2510/1 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 2510/3, do správy 
Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, keďže na predmetných pozemkoch sa nenachádza zeleň, 
ide o spevnené plochy. 
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže: 
Bez námietok. Podporné stanovisko vydávame za predpokladu, že objekt súp. č. 1831 postavený 
na pozemku parc. č. 2510/3 a pozemky parc. č. 2510/3 a 2510/1 všetko v k.ú. Bratislava – Staré 
Mesto sa zachovajú pre účely materskej školy. 
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Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov  

číslo: .................................. 
 
 

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

ako odovzdávajúci 
     
 
 
 
SPRÁVCA:   Mestská čas Bratislava – Staré Mesto 
    Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava   

zastúpené starostom Mgr. Radoslavom Števčíkom 
IČO: 00 603 147 
ako preberajúci 
 

 
 

Článok 1 
 

1. Predmetom zverenia majetku Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto sú   
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, (areál Materská škola 
Myjavská), a to: 
 

a) stavba súpis. č. 1831 postavená na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2510/3, 
vedená v majetku mesta ako budovy-nebyt. priestor vrátane garáží 

v obstarávacej cene ......................................................................17 410,21 Eur, 
odpísané .......................................................................................17 410,21 Eur, 
zostatok k 21.12.2016 .......................................................................... 0,00 Eur, 

 
 b) pozemky registra „C“ KN: 
  parc. č. 2510/1 – ostatná plocha vo výmere 2309 m2 

v obstarávacej cene .....................................................................11 496,74 Eur, 
 
  parc. č. 2510/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 289 m2 

v obstarávacej cene ......................................................................14 389,57 Eur, 
 
 c) pozemok registra „E“ KN: 

parc. č. 2510/3 – záhrada vo výmere 4 m2 
v obstarávacej cene ......................................................................199,16 Eur. 

 
2. Celková hodnota zverovaných nehnuteľností predstavuje sumu 43 495,68 eur.  
 
 



Článok 2 
 

1. Predmetné nehnuteľnosti sa zverujú do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
za účelom správy, údržby a užívania stavby a pozemkov v areáli materskej školy  na činnosti 
súvisiace s prevádzkou školy. Mestská časť Bratislava–Staré Mesto berie na vedomie 
skutočnosť, že stavba so súp. č. 1831 je v dezolátnom a havarijnom stave. 
 
2. Mestská časť Bratislava–Staré Mesto sa týmto protokolom zaväzuje zabezpečiť 
rekonštrukciu stavby so súp. č. 1831 najneskôr v lehote do 2 rokov od nadobudnutia 
právoplatnosti tohto protokolu. V prípade, ak nepríde v uvedenej lehote k rekonštrukcii stavby 
so súp. č. 1831 je mestská časť Bratislava–Staré Mesto povinná stavbu bezodkladne vrátiť do 
priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave.  
 
 

Článok 3 
 

1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom 
dňa ........................ Uznesením č. .................... schválilo zverenie nehnuteľností uvedených 
v čl. 1 tohto protokolu v súlade s článkom 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
v spojení s § 4 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011, zo 
dňa 15.12.2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy do správy 
mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, zriaďovateľovi materskej školy, za účelom správy, 
údržby a užívania pozemkov v areáli základnej školy  na činnosti súvisiace s prevádzkou 
školy, s podmienkami: 
 

a. nedôjde k predaju ani k prenájmu budovy a pozemkov zo strany mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto v prospech tretích osôb, 

b.  mestská časť Bratislava–Staré Mesto sa zaväzuje, že v prípade vykonania 
rekonštrukčných prác, zabezpečenia technického a stavebného zhodnotenia 
nehnuteľností, bude tieto práce realizovať z vlastných finančných zdrojov 
a v budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy, alebo vrátenia správy k uvedeným 
nehnuteľnostiam, si nebude od vlastníka predmetných nehnuteľností nárokovať 
úhradu finančných prostriedkov vynaložených na vyššie uvedené práce, 

c.  v prípade, ak mestská časť Bratislava–Staré Mesto prestane nehnuteľnosti užívať 
pre uvedené účely, je povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej 
správy hlavnému mestu SR Bratislave. 

 
 

Článok 4 
 

1.   K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, nakoľko mestská časť  
Bratislava-Staré Mesto stav predmetu zverenia riadne pozná, nakoľko ho dlhodobo užíva 
a v takomto stave ho preberá. Odovzdávajúci prehlasuje, že na predmete zverenia neviaznu 
žiadne dlhy, bremená, ani iné právne povinnosti. 
 
2.       Preberajúci na základe tohto protokolu bude vykonávať správu uvedených 
nehnuteľností v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, platných 
predpisov a uznesení mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy tak, aby 
vlastníkovi hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.  
 



Článok 5 
 

1. Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Tento protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť 
podľa ust. § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislavy. 

  
 

Článok 6 
 

1. Tento protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho pre 
mestskú časť Bratislava–Staré Mesto v štyroch exemplároch a v šiestich exemplároch pre 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu. 
 
2. Strany si tento protokol 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–Staré Mesto 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
      JUDr. Ivo Nesrovnal                                  Mgr. Radoslav Števčík  
         primátor                                               starosta 
 
 

 

 

 

 

 



   

   

    

   



    

   

 

 

 


