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kód uzn.: 5.1

NÁVRH UZNESENIA

Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť zverenie vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží v k. ú. Vinohrady –
Rybník č. 1 na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 19700, parc. č. 19701 a parc. č. 19702, LV
č. 3610, Rybník č. 2 pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 19602, LV č. 3610, a parc. č. 19603/2,
LV č. 3495, Rybník č. 3 na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 19579 a parc. č. 19580/1, LV č.
3610, Rybník č. 4 na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 19578 a parc. č. 19577/1, LV č. 3610,
Rybník Druhý kameňolom na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19675/3, LV č. 3610, a schváliť
zverenie vodohospodárskeho objektu protipožiarnej nádrže v k. ú. Záhorská Bystrica – Jazierko
u Slivu na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2851/5, LV č. 3558, do správy príspevkovej
organizácie Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, Bratislava, IČO 30808901, za účelom
výkonu správy,
s podmienkami:
1.

nedôjde k predaju ani k prenájmu uvedených objektov zo strany Mestských lesov
v Bratislave v prospech tretích osôb,

2.

Mestské lesy v Bratislave sa zaväzujú, že v prípade vykonania rekonštrukčných prác,
zabezpečenia technického a stavebného zhodnotenia vodohospodárskych objektov,
budú tieto práce realizovať z vlastných finančných zdrojov a v budúcnosti, a to aj
v prípade odňatia správy, alebo vrátenia správy k uvedeným vodohospodárskym
objektom, si nebudú od vlastníka predmetných vodohospodárskych objektov
nárokovať úhradu finančných prostriedkov vynaložených na vyššie uvedené práce,

3.

v prípade, ak Mestské lesy v Bratislave prestanú vodohospodárske objekty
protipožiarnych nádrží užívať pre uvedené účely, sú povinné predmet zverenia
v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave a v rovnakej
lehote predloží hlavnému mestu SR Bratislava protokol o vrátení vodohospodárskych
objektov.

Dôvodová správa
PREDMET:

Návrh na zverenie vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží –
rybníkov nachádzajúcich sa v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská
Bystrica do správy príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

ŽIADATEĽ:

Mestské lesy v Bratislave
Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava
IČO 30808901

ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTÍ
Predmetom zverenia sú vodohospodárske objekty protipožiarneho charakteru - rybníky,
ktoré nie sú prírodného charakteru ale boli vytvorené umelo. Vzhľadom na zaužívané spôsoby
zápisov do katastra nehnuteľností boli predmetné vodohospodárske objekty – rybníky zapísané
len spôsobom vyznačenia druhu pozemku – vodné plochy. Uvedené objekty nie sú v katastri
nehnuteľností evidované ako stavby.
Stavba:
postavená na parcele C KN
19700, 19701, 19702
19602
19603/2
Rybník č. 3
19579,19580/1
Rybník č. 4
19578, 19577/1
Rybník Druhý kameňolom
19675/3
Jazierko u Slivu
2851/5

Rybník č. 1
Rybník č. 2

LV č.
3610
3610
3495
3610
3610
3610
3558

SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom žiadosti je zverenie vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží –
rybníkov nachádzajúcich sa v k. ú. Vinohrady a v k. ú. Záhorská Bystrica do správy príspevkovej
organizácie Mestské lesy v Bratislave.
Dôvod a účel žiadosti
Mestské lesy v Bratislave požiadali o zverenie správy k vyššie špecifikovaným
vodohospodárskym objektom nachádzajúcim sa v k. ú. Vinohrady a v k. ú. Záhorská Bystrica, za
účelom ich celkovej správy, údržby.
Pozemky registra „C“ KN parc. č. 19700 - ostaná plocha o výmere 5305 m2, parc. č.
19701 – vodná plocha o výmere 4962 m2 a parc. č. 19702 – vodná plocha o výmere 12357 m2, k.
ú. Vinohrady, LV č. 3610, na ktorých je situovaný Rybník č. 1, boli Mestským lesom
v Bratislave zverené do správy Protokolom č. 11 88 1091 08 00 zo dňa 25. 11. 2008.
Pozemky registra „C“ KN parc. č. 19602 – vodná plocha o výmere 13778 m2, k. ú.
Vinohrady, LV č. 3610 a parc. č. 19603/2 – ostatná plocha o výmere 5800 m2, k. ú. Vinohrady,
LV č. 3495, na ktorých je situovaný Rybník č. 2, boli Mestským lesom v Bratislave zverené do
správy Protokolom č. 11 88 1091 08 00 zo dňa 25. 11. 2008.

Rybník č. 3 je situovaný na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19579 – vodná plocha
o výmere 5170 m2, k. ú. Vinohrady, LV č. 3610, ktorý bol Mestským lesom v Bratislave zverený
protokolom č. 11 88 1091 08 00 zo dňa 25. 11. 2008 a pozemku registra „C“ KN parc. č.
19580/1 – lesné pozemky o výmere 7887 m2, k. ú. Vinohrady, LV č. 3610, ktorý bol Mestským
lesom zverený Protokolom č. 5/96 zo dňa 20. 08. 1997.
Pozemky registra „C“ KN parc. č. 19578 – vodná plocha o výmere 12812 m2 a parc. č.
19577/1 – ostatná plocha o výmere 2265 m2, k.ú . Vinohrady, LV č. 3610, na ktorých je
situovaný Rybník č. 4, boli Mestským lesom v Bratislave zverené do správy Protokolom č. 5/96
zo dňa 20. 08. 1997.
Pozemok registra „C“ KN parc. č. 19675/3 – vodná plocha o výmere 2398 m2, k. ú.
Vinohrady, LV č. 3610, na ktorom je situovaný Rybník Druhý kameňolom, bol Mestským lesom
v Bratislave zverený do správy Protokolom č. 11 88 1091 08 00 zo dňa 25. 11. 2008.
Pozemok registra „C“ KN parc. č. 2851/5 – vodná plocha o výmere 1457 m2, k. ú.
Záhorská Bystrica, LV č. 3558, na ktorom je situovaný rybník – Jazierko u Slivu, bol Mestským
lesom v Bratislave zverený do správy Protokolom č. 11 88 1091 08 00 zo dňa 25. 11. 2008.
Všeobecná hodnota objektov
K predmetným stavbám – vodohospodárskym objektom protipožiarneho charakteru, resp.
rybníkom bol vypracovaný Znalecký posudok č. 70/2016 zo dňa 14. 12. 2016, znalcom
Ing. Miroslavom Smatanom, Hliny 1313/136, 017 01 Považská Bystrica, ev. č. 913153, vo veci
stanovenia všeobecnej hodnoty vodohospodárskych objektov – rybníkov, pre účel zápisu
dlhodobo hmotného majetku (stavieb) do účtovnej evidencie organizácie.
Technický stav predmetu zverenia
Predmetom zverenia sú vodohospodárske objekty protipožiarnych nádrží - rybníky, ktoré
nie sú prírodného charakteru ale boli vytvorené umelo. Vzhľadom na zaužívané spôsoby zápisov
do katastra nehnuteľností boli predmetné vodohospodárske objekty – rybníky zapísané len
v časti parciel registra „C“ KN, a to v druhu pozemku – vodné plochy. Uvedené objekty nie sú
v katastri nehnuteľností evidované ako stavby.
Zemné sypané hrádze sú vedené ako ostatné plochy, ktoré je možné identifikovať na
mieste pri obhliadke ako hrádzu, ktorá je z konštrukčného pohľadu súčasťou rybníka. Predmetné
rybníky boli postavené pred rokom 1990, kompletne zrekonštruované boli v roku 1991. Rybníky
situované v lokalite Železnej studienky, k. ú. Vinohrady sú napájané z riečky Vydrica a do tejto
riečky sú aj vypúšťané, rybník Jazierko u Slivu v k. ú. Záhorská Bystrica je rybník na riečnom
toku. Všetky rybníky majú polyfunkčnú funkciu, slúžia na chov rýb, na zlepšenie pomerov
prirodzeného prostredia, na zachytávanie dažďovej vody, na zabezpečenie vody pre lesnú zver,
ako rezervoár požiarnej vody a na rekreačné účely.
Technický stav predmetných rybníkov je veľmi zlý.
Návrh riešenia
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia Rybníka č. 3 a Rybníka č. 4 na základe projektu BA
KLIMA, ide o rekonštrukciu nápustných a výpustných zariadení pri rybníkoch na železnej
studienke, ktorú zabezpečuje hlavné mesto. Vzhľadom na alokovanú sumu na realizáciu na
realizáciu z grantu FM EHP, projekt pokrýva len rekonštrukciu dvoch rybníkov zo štyroch.
Mestské lesy v Bratislave rozdelili projekt na 2 časti: Rybník č. 3 a Rybník č. 4 je financovaný

z Nórskych fondov, na Rybník č. 1 a Rybník č. 2 bude potrebné hľadať prostriedky z iných
zdrojov.
Zverenie vodohospodárskych objektov sa navrhuje schváliť podľa Čl. 85 Štatútu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v spojení s § 4 ods. 4 Všeobecného záväzného
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011
o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

O stanoviská odborných útvarov magistrátu nebolo požiadané z dôvodu povahy
a charakteru predmetu zverenia vodohospodárskych objektov.

Protokol číslo ........................................
o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a s ním súvisiacich práv a záväzkov
(aj ako “protokol”)

VLASTNÍK:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom
IČO: 00 603 481
(aj ako “odovzdávajúci”)

SPRÁVCA:

Mestské lesy v Bratislave
Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava
zastúpené riaditeľom Ing. Jurajom Zikmundom
IČO: 30 808 019
(aj ako “preberajúci”)

Článok 1
1. Predmetom zverenia majetku Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov do správy príspevkovej organizácie Mestské lesy v
Bratislave sú vodohospodárske objekty protipožiarneho charakteru – rybníky:
A) nachádzajúce sa v Bratislave, k. ú. Vinohrady
a) Rybník č. 1 na pozemkoch registra “C” KN parc. č. 19700, parc. č. 19701
a parc. č. 19702 na LV č. 3610
v obstarávacej cene ......................................................................59 481,65 Eur,
odpísané ..............................................................................................99,14 Eur,
zostatok k 31.12.2016 ..................................................................59 382,51 Eur,

b) Rybník č. 2 na pozemkoch registra “C” KN parc. č. 19602 na LV č. 3610
a parc. č. 19603/2 na LV č. 3495
v obstarávacej cene ......................................................................51 473,29 Eur,
odpísané ..............................................................................................85,79 Eur,
zostatok k 31.12.2016 ..................................................................51 387,50 Eur,

c) Rybník č. 3 na pozemku registra “C” KN parc. č. 19579 a parc. č. 19580/1 na LV č.
3610
v obstarávacej cene ......................................................................34 328,67 Eur,
odpísané ..............................................................................................57,22 Eur,
zostatok k 31.12.2016 ..................................................................34 271,45 Eur,

d) Rybník č. 4 na pozemkoch registra “C” KN parc. č. 19578 a parc. č. 19577/1 na
LV č. 3610
v obstarávacej cene ......................................................................39 639,54 Eur,
odpísané ..............................................................................................66,07 Eur,
zostatok k 31.12.2016 ..................................................................39 573,47 Eur,

d) Rybník Druhý kameňolom na pozemku registra “C” KN parc. č. 19675/3 na
LV č. 3610
v obstarávacej cene ........................................................................6 304,67 Eur,
odpísané ..............................................................................................10,51 Eur,
zostatok k 31.12.2016 ....................................................................6 294,16 Eur,

B) nachádzajúce sa v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica
a) Jazierko u Slivu na pozemku registra “C” KN parc. č. 2851/5 na LV č. 3558
v obstarávacej cene ........................................................................3830,65 Eur,
odpísané ................................................................................................6,39 Eur,
zostatok k 31.12.2016 ....................................................................3 824,26 Eur,
(aj ako “predmet zverenia”)

2. Celková hodnota zverovaných nehnuteľností predstavuje sumu 194 733,35 Eur.

Článok 2
1. Predmetné vodohospodárske objekty sa zverujú do časovo neobmedzenej správy
mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave za účelom správy, údržby
a užívania vodohospodárskych objektov.

Článok 3
1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom
dňa ........................ Uznesením č. .................... schválilo zverenie vodohospodárskych
objektov uvedených v článku 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
príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, za účelom správy, údržby a
užívania vodohospodárskych objektov, s podmienkami:
a) nedôjde k predaju ani k prenájmu vodohospodárskych objektov zo strany
preberajúceho v prospech tretích osôb,
b) Mestské lesy v Bratislave sa zaväzujú, že v prípade vykonania
rekonštrukčných prác, zabezpečenia technického a stavebného zhodnotenia
vodohospodárskych objektov budú tieto práce realizovať z vlastných
finančných zdrojov a v budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy, alebo
vrátenia správy k uvedeným vodohospodárskym objektom si nebudú od
vlastníka predmetných objektov nárokovať úhradu finančných prostriedkov
vynaložených na vyššie uvedené práce,
c) v prípade, ak Mestské lesy v Bratislave prestanú vodohospodárske objekty
užívať pre uvedené účely, sú povinné predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť
do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislava a v rovnakej lehote predloží
hlavnému mestu SR Bratislava protokol o vrátení vodohospodárskych
objektov.

Článok 4
1. K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, nakoľko Mestské lesy v
Bratislave stav predmetu zverenia dobre poznajú, nakoľko sa oň dlhodobo starajú a v
takomto stave predmet zverenia preberajú.
2. Preberajúci na základe tohto protokolu bude vykonávať správu predmetu zverenia
v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011, zo dňa 15. 12. 2011
o zásadách hospodárenia s majetkom Hlavného mesta SR 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
Mestské lesy v Bratislave 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:
Hlavné mesto SR Bratislava

Preberajúci:
Mestské lesy v Bratislave

–––––––––––––––––––––––––––––JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

–––––––––––––––––––––––––––––––––Ing. Juraj Zikmund
riaditeľ

