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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť zverenie pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1024/41 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 157 m², vytvoreného GP č. 21/2017 zo dňa 04. 05. 2017, 
z pozemku registra „E“ KN parc. č. 1497/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 036 m², 
k. ú. Rača, LV č. 400, a pozemkov parc. č. 1497/125 – ostatné plochy vo výmere 161 m² a parc. 
č. 1497/210 – ostatné plochy vo výmere 144 m², vytvorených GP č. 21/2017 zo dňa 
04. 05. 2017, z pozemku registra „C“ KN parc. č. 1497/125 – ostatné plochy vo výmere 305 m², 
k. ú. Rača, LV č. 1248, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy 
mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo 
námestie č. 3, Bratislava, IČO 17330190, za účelom poskytovania všeobecne prospešných 
služieb, a to vytvorenia nových možností pre pochovávanie v Bratislave - hrobové a urnové 
miesta a poskytnutia komplexnej ponuky cintorínskych a pohrebných služieb obyvateľom 
mestskej časti Bratislava-Rača: 
 
s podmienkami: 

 
1. mestská príspevková organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy sa 

zaväzuje bezprostredne po zverení záujmových pozemkov tieto začať užívať na 
poskytnutie všeobecne prospešných služieb – vytvorenie nových hrobových a urnových 
miest a na poskytovanie komplexných cintorínskych a pohrebných služieb, najneskôr odo 
dňa 14. 12. 2017, 

 
2. mestská príspevková organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy sa 

zaväzuje záujmové pozemky užívať na uvedený účel počas najmenej piatich rokov odo 
dňa začatia poskytovania všeobecne prospešných služieb, najneskôr odo dňa 
14. 12. 2017, 

 
3. mestská príspevková organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy sa 

zaväzuje na predmete zverenia vybudovať hrobové miesta pre významné osobnosti 
kultúrneho, spoločenského  ale i vedeckého, hospodárskeho a náboženského života 
Bratislavy , 

 
4. v prípade, ak mestská príspevková organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy prestane predmetné pozemky užívať pre uvedené účely, je povinná predmet 
zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislava, 

 
5. nedôjde k predaju, ani k prenájmu pozemkov zo strany mestskej príspevkovej 

organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET : Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1024/41, 
parc. č. 1497/125 a parc. č. 1497/210 v lokalite Cintorína Rača 
na Detvianskej ulici, do správy mestskej príspevkovej organizácie 
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

 
 
ŽIADATE Ľ: MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
 mestská príspevková organizácia 
                                      Šafárikovo námestie č. 3, 811 02 Bratislava 
     IČO  17330190 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV  
 
Pozemky registra C KN: 
 
Parc. č.  druh pozemku      výmera m²      LV č. 
1024/41     zastavané plochy a nádvoria        157  GP č. 21/2017 
1497/125                      ostatné plochy          161  GP č. 21/2017 
1497/210                      ostatné plochy          144  GP č. 21/2017 
         spolu:      462 m² 
 
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Predmet žiadosti 

 
Predmetom zverenia sú nehnuteľnosti uvedené v špecifikácii. 
 
Dôvod a účel žiadosti 
 
Mestská príspevková organizácia Marianum – pohrebníctvo mesta Bratislavy  (ďalej aj 

ako „Marianum“) požiadala o zverenie správy k vyššie špecifikovaným pozemkom z dôvodu 
nevyhnutnej potreby rozširovania cintorínov v mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej aj ako 
„mestská časť“), najmä pre zabezpečenie nových hrobových a urnových miest. Záujmové 
pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti – vedľa už existujúceho Cintorína Rača 
na Detvianskej ulici. 

Účelom zverenia záujmových pozemkov je poskytovanie všeobecne prospešných služieb, 
a to vytvorenia nových možností pre pochovávanie v Bratislave - hrobové a urnové miesta 
a poskytnutia komplexnej ponuky cintorínskych a pohrebných služieb obyvateľom mestskej časti 
Bratislava-Rača. 

 
Zverením uvedených pozemkov dôjde k splneniu podmienky vyplývajúcej pre hlavné 

mesto z Kúpnej zmluvy č. 05 88 0423 15 00 zo dňa 26. 08. 2015, že pozemok registra „C“ 
KN parc. č. 1497/125 – ostatné plochy vo výmere 305 m², začne užívať na poskytovanie 
všeobecne prospešných služieb, konkrétne na vybudovanie hrobových miest pre významné 
osobnosti kultúrneho, spoločenského ale i vedeckého, hospodárskeho a náboženského 
života Bratislavy, do dvoch rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva (vlastnícke právo 
k predmetnému pozemku nadobudlo hlavné mesto dňa 14. 12. 2015) a dohodnutý účel 
využitia dodrží najmenej počas   piatich rokov odo dňa začatia poskytovania všeobecne 
prospešných služieb, inak bude povinné doplatiť rozdiel medzi dohodnutou kúpnou cenou 
a primeranou kúpnou cenou, čo predstavuje čiastku v sume 24 411,15 Eur.  
 



Skutkový a právny stav týkajúci sa záujmových pozemkov 
 

Majetkovoprávnym šetrením bolo zistené, že pozemok registra „E“ KN parc. č. 1497/9 – 
trvalé trávnaté porasty v celkovej výmere 1036 m², intravilán, LV č. 400 bol Protokolom č. 
64/91 zo dňa 30. 09. 1991 zverený do správy mestskej časti. 

Mestská časť bola listom č. MAGS OMV 30814/2017-13867 zo dňa 23. 01. 2017 
požiadaná o zaujatie stanoviska k odňatiu správy k pozemku registra „E“ KN parc. č. 1497/9 
v súlade s Článkom 84 ods. 1 písm. d) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej aj ako „štatút“). 

Mestská časť listom zo dňa 24. 04. 2017 doručila hlavnému mestu SR Bratislave 
Uznesenie č. 284/11/04/17/P zo dňa 11. 04. 2017, ktorým miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
súhlasilo s odňatím pozemku registra „E“ KN parc. č. 1497/9 do priamej správy hlavnému mestu 
SR Bratislave z dôvodu zverenia časti uvedeného pozemku do správy Marianum. Mestská časť 
zároveň v liste zo dňa 24. 04. 2017 oznámila, že po odčlenení časti pozemku, ktorá bude zverená 
do správy Marianum, nežiada zvyšnú časť pozemku zveriť do svojej správy, nakoľko pozemok 
nie je potrebný pre plnenie úloh samosprávnych funkcií.  

 
Pozemok registra „C“ KN parc. č. 1497/125 – ostatné plochy vo výmere 305 m², k. ú. 

Rača, zapísaný na LV č. 3147, nadobudlo hlavné mesto SR Bratislava do svojho vlastníctva na 
základe Kúpnej zmluvy č. 05 88 0423 15 00 zo dňa 26. 08. 2015 uzatvorenej so Slovenskou 
republikou v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky  (ďalej ako „zmluva“), za 
účelom užívania predmetného pozemku na poskytnutie všeobecne prospešných služieb, 
konkrétne na vybudovanie  hrobových miest pre významné osobnosti kultúrneho, 
spoločenského ale i vedeckého, hospodárskeho a náboženského života Bratislavy. 

Kúpna cena za predmetný pozemok predstavovala sumu vo výške 6 372,50 € s tým, 
že hlavné mesto SR Bratislava sa v Článku III. bode 6. zmluvy zaviazalo doplatiť rozdiel medzi 
dohodnutou kúpnou cenou a primeranou kúpnou cenou, ak nezačne predmet zmluvy užívať na 
poskytovanie všeobecne prospešných služieb do dvoch rokov od nadobudnutia vlastníckeho 
práva alebo nedodrží dohodnutý účel využitia predmetu zmluvy počas najmenej piatich rokov 
odo dňa začatia poskytovania všeobecne prospešných služieb. 

Hlavné mesto SR Bratislava nadobudlo vlastnícke právo k pozemku parc. č. 1497/125 
dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností, t.j. ku dňu 14. 12. 2015. Z uvedeného vyplýva, že v zmluve dohodnutá lehota dva 
roky od nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetnému pozemku uplynie dňa 14. 12. 2017. 

V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti je hlavné mesto povinné doplatiť rozdiel 
medzi dohodnutou kúpnou cenou a primeranou cenou (všeobecnou hodnotou pozemku). 

Všeobecná hodnota pozemku parc. č. 1497/125 bola stanovená v sume 30 783,65 Eur, 
ktorá bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 201/2015 vyhotoveného znalcom – 
ÚEOS – Komercia, a.s., so sídlom Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava, IČO 31 331 220 zo dňa 
16. 07. 2015. 

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ hlavné mesto nesplní vyššie uvedenú povinnosť 
do dvoch rokov, t.j. do 14. 12. 2017, bude povinné uhradiť rozdiel medzi dohodnutou 
a primeranou kúpnou cenou, t.j. rozdiel v sume 24 411,15 Eur. 
 
 

Geometrický plán, na základe ktorého bude v KN vykonaný zápis 
 

Geometrickým plánom č. 21/2017 zo dňa 04. 05. 2017 vypracovaným Ing. Ľubomírou 
Ogurčákovou – Ing. Alexander Kálnay, geodetické práce, Záhradná 15, 94131 Dvory nad 
Žitavou, IČO: 47 461 021, autorizačne overeným Ing. Andrejom Gáťom dňa 04. 05. 2017, 
úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom dňa 19. 05. 2017 pod č. 
1051/2017 (ďalej ako „GP č. 21/2017“) bude zápis nehnuteľností v KN zmenený nasledovne: 

 
 



1. z pôvodnej parcely registra „E“ KN parc. č. 1497/9 – trvalé trávnaté porasty vo výmere  
1036 m², LV č. 400, bude odčlenená parcela registra „C“ KN parc. č. 1024/41 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 157 m²; 

2. zároveň bude pôvodný pozemok registra „C“ KN parc. č. 1497/125 – ostatné plochy vo 
výmere 305 m², LV č. 1248 rozdelený nasledovne: 

a) pozemok registra „C“ KN parc. č. 1497/125 - ostatné plochy vo výmere 
161 m², 

b) pozemok registra „C“ KN parc. č. 1497/210 - ostatné plochy vo výmere 
144 m². 

 
GP č. 21/2017 bola pri zameraní novovytvoreného pozemku parc. č. 1024/41 

(odčleneného od pôvodnej parcely registra „E“ KN parc. č. 1497/9) zohľadnená podmienka 
oddelenia dopravného inžinierstva, odčleniť časť pozemku, na ktorom je situovaná zástavka 
MHD a zároveň bola odčlenená časť pozemku za účelom zachovania chodníka. 

 
Hlavné mesto je v zmysle Kúpnej zmluvy č. 05 88 0423 15 00 zo dňa 26. 08. 2015 

povinné pozemok parc. č. 1497/125 – ostatné plochy vo výmere 305 m² začať užívať na 
poskytnutie všeobecne prospešných služieb, konkrétne na vybudovanie  hrobových miest pre 
významné osobnosti kultúrneho, spoločenského ale i vedeckého, hospodárskeho a náboženského 
života Bratislavy.  

Nakoľko GP č. 21/217 došlo k rozdeleniu pôvodného pozemku registra „C“ KN parc. č. 
1497/125 - ostatné plochy vo výmere 305 m², LV č. 1248 na dva pozemky, a to pozemok registra 
„C“ KN parc. č. 1497/125 - ostatné plochy vo výmere 161 m² a pozemok registra „C“ KN parc. 
č. 1497/210 - ostatné plochy vo výmere 144 m² (pričom výmera oboch pozemkov predstavuje 
spolu 305 m², čo zodpovedá výmere pôvodného pozemku), predmetom návrhu zverenia sú 
pozemky parc. č. 1497/125 a parc. č. 1497/210. 
 
 Návrh riešenia 
 

Zverenie pozemkov sa navrhuje schváliť podľa Čl. 85 Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v spojení s § 4 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách 
hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

Hodnota zverovaných nehnuteľností 
 

Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov mestskej príspevkovej organizácii Marianum – pohrebníctvo mesta 
Bratislavy sú pozemky registra „C“ KN vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava 
nachádzajúce sa v lokalite Cintorína Rača na Detvianskej ulici, k. ú. Rača, a to: 

 
  parc. č. 1024/41 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m² 

v obstarávacej cene .....................................................................7 817,03 Eur*, 
 
  parc. č. 1497/125 – ostatné plochy o výmere 161 m² 

v obstarávacej cene .......................................................................3 363,84 Eur*, 
 

parc. č. 1497/210 – ostatné plochy o výmere 144 m² 
v obstarávacej cene ........................................................................3 008,66 Eur*, 

 
 Pôvodný pozemok registra „C“ KN parc. č. 1497/125 – ostatné plochy vo výmere 305 m² 
(GP č. 21/2017 rozdelený na parcely č. 1497/125 a 1497/210) bol v evidencii majetku vedeného 
hlavným mestom SR Bratislavou vedený v obstarávacej cene 6 372,50 Eur. 



 Pôvodný pozemok registra „E“ KN parc. č. 1497/9 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 
1 036 m² (z ktorého bol GP č. 21/2017 odčlenený pozemok registra „C“ KN parc. č. 1024/41 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 157 m²) bol v evidencii majetku vedeného hlavným 
mestom SR Bratislavou vedený v obstarávacej cene 206,37 Eur. 
 *Uvedené obstarávacie ceny pozemkov parc. č. 1024/41, parc. č. 1497/125 a parc. č. 
1497/210 boli zistené výpočtom pre potreby prípravy materiálu a jeho predloženie do 
schvaľovacieho procesu. Do protokolu o zverení nehnuteľného majetku budú uvedené ceny 
pozemkov, ktoré referát správy a inventarizácie majetku doloží po importe nových dát z katastra 
nehnuteľností do programu Noris a po zaúčtovaní obstarávacej ceny. 
 *Upozorňujeme, že pri účtovnom prevode pozemkov dochádza pri uvádzaní konečných 
finančných čiastok k prípustnej odchýlke (ide o niekoľko eurocentov, max. 1 €), ktorá bude 
zohľadnená v predloženom protokole a strany protokolu budú zaviazané v protokole túto 
odchýlku akceptovať. 
 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti : 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 1497/125 vo výmere 305 m² a časť pozemku 
registra „E“ parc. č. 1497/9 vo výmere 170 m², funkčné využitie územia: 
A: občianska vybavenosť lokálneho významu, kód 202, stabilizované územie (parc. č. 1497/125, 
vo výmere 305 m²) 
B: vyhradená zeleň, kód 1120, stabilizované územie (časť pozemku registra „E“ – parc. č. 
1497/9, vo výmere 170 m² 
Predmetné pozemky spadajú do ochranného pásma cintorínov. 
Stanovisko technickej infraštruktúry: 
Bez pripomienok. 
Oddelenie dopravného inžinierstva: 
K pozemku parc. č. 1497/9 – súhlasíme so zverením s podmienkou: z predmetu zverenia 
žiadame odčleniť časť pozemku so zástavkou MHD. 
K pozemku parc. č. 1467/125 – ostatné plochy vo výmere 305 m² - so zverením pozemku do 
správy organizácii Marianum súhlasíme. 
Oddelenie dopravy: 
K pozemku parc. č. 1497/9 a parc. č. 1467/125 -  ostatné plochy vo výmere 305 m² – 
nevyjadrujeme sa. 
Oddelenie správy komunikácií: 
K pozemku parc. č. 1497/9 a parc. č. 1467/125 -  ostatné plochy vo výmere 305 m² – 
nevyjadrujeme sa. Z hľadiska VO bez pripomienok. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Súhlasíme so zverením uvedených pozemkov. Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov v území platí I. stupeň územnej ochrany, t.j. územiu sa 
neposkytuje vyššia ochrana. Zverenie uvedeného pozemku na účel žiadateľa nie je v rozpore so 
záujmami životného prostredia, ochrany mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou 
prírody a krajiny.  
Sekcia sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu: 
K pozemku parc. č. 1497/9 a parc. č. 1467/125 -  ostatné plochy vo výmere 305 m² – súhlasné. 



























































































































 
 

Protokol č. ...............................  
o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej príspevkovej organizácie Marianum – 

pohrebníctvo mesta Bratislavy 
(ďalej 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 
 
                        (ďalej aj ako „odovzdávajúci““) 
 
 
SPRÁVCA:   MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
    Šafárikovo námestie č. 3, 811 02 Bratislava   

zastúpené riaditeľom Ing. Radoslav Vavruš, riaditeľ 
IČO: 17 330 190 
ako preberajúci 
 
     (ďalej aj ako “preberajúci““ alebo aj ako „MARIANUM “) 

 
          (ďalej spolu aj ako „strany protokolu“) 

 
 
 
 

Článok 1 
 

1. Geometrickým plánom č. 21/2017 zo dňa 04. 05. 2017 vypracovaným Ing. Ľubomírou 
Ogurčákovou – Ing. Alexander Kálnay, geodetické práce, Záhradná 15, 94131 Dvory nad 
Žitavou, IČO: 47 461 021, úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálnym 
odborom dňa 19. 05. 2017 pod č. 1051/2017 (ďalej ako „GP č. 21/2017“) budú do 
katastra nehnuteľností zapísané novovytvorené pozemky nasledovne: 

 
A. z pôvodnej parcely registra „E“ KN parc. č. 1497/9 – trvalé trávnaté porasty vo 

výmere  1036 m², LV č. 400, bude odčlenená parcela registra „C“ KN parc. č. 
1024/41 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 157 m²; 

B. zároveň bude pôvodný pozemok registra „C“ KN parc. č. 1497/125 – ostatné 
plochy vo výmere 305 m², LV č. 1248 rozdelený na: 

a) pozemok registra „C“ KN parc. č. 1497/125 - ostatné plochy vo výmere 
161 m², 

b) pozemok registra „C“ KN parc. č. 1497/210 - ostatné plochy vo výmere 
144 m². 

c)  
2. GP č. 21/217 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu. 

 
 
 
 
 



 
 
3. Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM sú 
pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava nachádzajúce sa v lokalite 
Cintorína Rača na Detvianskej ulici, k. ú. Rača: 

 
 pozemky registra „C“ KN: 
 
  parc. č. 1024/41 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m² 

v obstarávacej cene .......................................................................7 817,03 Eur, 
 
 
  parc. č. 1497/125 – ostatné plochy o výmere 161 m² 

v obstarávacej cene .......................................................................3 363,84 Eur, 
 

parc. č. 1497/210 – ostatné plochy o výmere 144 m² 
v obstarávacej cene ........................................................................3 008,66 Eur, 

 
       (ďalej aj ako “predmet zverenia”) 

 
4. Celková hodnota zverovaných nehnuteľností predstavuje sumu .............14 189,53 Eur. 

 
 

Článok 2 
 
1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa 

........................ Uznesením č. .................... schválilo zverenie pozemkov špecifikovaných 
v článku 1 v bode 3. tohto protokolu v súlade s článkom 85 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy v spojení s § 4 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách 
hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy 
mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM –Pohrebníctvo mesta Bratislavy, za 
účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb, a to vytvorenia nových možností 
pre pochovávanie v Bratislave - hrobové a urnové miesta a poskytnutia komplexnej 
ponuky cintorínskych a pohrebných služieb obyvateľom mestskej časti Bratislava-Rača 
s podmienkami: 

 
a) mestská príspevková organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

sa zaväzuje bezprostredne po zverení záujmových pozemkov, tieto začať užívať 
na poskytnutie všeobecne prospešných služieb – vytvorenie nových hrobových 
a urnových miest a na poskytovanie komplexných cintorínskych a pohrebných 
služieb, najneskôr odo dňa 14. 12. 2017, 

 
b) mestská príspevková organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

sa zaväzuje záujmové pozemky užívať na uvedený účel počas najmenej piatich rokov 
odo dňa začatia poskytovania všeobecne prospešných služieb, najneskôr odo dňa 
14. 12. 2017, 

 
c) mestská príspevková organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

sa zaväzuje na predmete zverenia vybudovať hrobové miesta pre významné osobnosti 
kultúrneho, spoločenského  ale i vedeckého, hospodárskeho a náboženského života 
Bratislavy , 

 



 
 

d) v prípade, ak mestská príspevková organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy prestane predmetné pozemky užívať pre uvedené účely, je povinná 
predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR 
Bratislava 

 
e) nedôjde k predaju ani k prenájmu pozemkov zo strany mestskej príspevkovej 

organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. 
 
 

Článok 3 
 

1. Preberajúci sa zaväzuje vykonávať správu predmetu zverenia v zmysle Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách 
hospodárenia s majetkom 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.  

 
2. Preberajúci sa zaväzuje, že predmet zverenia začne užívať na poskytnutie všeobecne 

prospešných služieb - vytvorenie nových hrobových a urnových miest a na poskytovanie 
komplexných cintorínskych a pohrebných služieb, najneskôr odo dňa 14. 12. 2017. 

 
3. Preberajúci sa zaväzuje predmet zverenia užívať na uvedený účel počas najmenej piatich 

rokov odo dňa začatia poskytovania všeobecne prospešných služieb, najneskôr odo dňa 
14. 12. 2017. 

 
4. Preberajúci sa zaväzuje na predmete zverenia vybudovať hrobové miesta pre významné 

osobnosti kultúrneho, spoločenského  ale i vedeckého, hospodárskeho a náboženského 
života Bratislavy. 

 
5. Preberajúci sa zaväzuje vrátiť predmet zverenia do priamej správy odovzdávajúceho 

v lehote 60 dní v prípade, ak preberajúci predmet zverenia prestane užívať na dohodnutý 
účel. 

 
6. Preberajúci sa zaväzuje, že predmet zverenia neprevedie ani neprenajme v prospech 

tretích osôb. 
 
 

Článok 4 
 

1. Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu. 
 
2. 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 5 

 
K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, nakoľko preberajúci stav predmetu 

zverenia dobre pozná a preberá ho dňom obojstranného podpisu tohto protokolu. 
 
 

Článok 6 
 

1. Tento protokol sa vyhotovuje v desiatich (10) rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 
pre Marianum v štyroch (4) exemplároch a v šiestich (6) exemplároch pre Hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislavu. 

 
2. Strany protokolu 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   MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy    
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
      JUDr. Ivo Nesrovnal                             Ing. Radoslav Vavruš 
         primátor                                                riaditeľ 
 



   

   

   

   



   

 


