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kód uzn.: 5.1

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
zverenie pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2922/5 –zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 108 m², LV č. 1656, a novovytvorenej parc. č. 21533/11 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 206 m², ktorá vznikla podľa GP č. 30132/2017 zo dňa
10. 05. 2017, z časti pozemku registra „E“ parc. č. 21533/200, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na
LV č. 8925, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej
príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo nám. 3,
Bratislava, IČO 17330190, za účelom zabezpečenia starostlivosti a údržby pozemkov,
s podmienkami:
1. nedôjde k predaju ani k prenájmu pozemkov zo strany mestskej príspevkovej organizácie
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy v prospech tretích osôb,
2. Mestská príspevková organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy sa
zaväzuje, že prípadné stavebné a rekonštrukčné práce, zabezpečenie stavebného
zhodnotenia pozemkov, bude realizovať z vlastných finančných zdrojov a v budúcnosti,
a to aj v prípade odňatia správy, alebo vrátenia správy k uvedeným pozemkov, si nebude
od vlastníka predmetných pozemkov nárokovať úhradu finančných prostriedkov
vynaložených na vyššie uvedené práce,
3. v prípade, ak mestská príspevková organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta
Bratislavy 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 pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č.
2922/5 a novovytvorená parc. č. 21533/11 situovaných v areáli Slavín, do
správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo
mesta Bratislavy, za účelom zabezpečenia starostlivosti a údržby
predmetných pozemkov

ŽIADATEĽ:

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
mestská príspevková organizácia
Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava
IČO 17330190

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV
Pozemky registra C KN:
Parc. č.
2922/5
21533/11

druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria

výmera m²
108
206
Spolu: 314 m²

LV č.______
1656
GP č. 30132/2017

SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom žiadosti je zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2922/5 a parc.
č. 21533/..., k. ú. Staré Mesto, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava v jeho
priamej správe, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo
mesta Bratislavy ( ďalej iba „MARIANUM“) za účelom zabezpečenia starostlivosti a údržby
predmetných pozemkov.
Dôvod a účel žiadosti
MARIANUM žiada zveriť do správy pozemky registra „C“ KN nachádzajúce sa v k. ú.
Staré Mesto, parc. č. 2922/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m², na LV č. 1656
a časť pozemku parc. č. 21533/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere cca 230 m², pozemok
nemá založený list vlastníctva, ale vznikol z časti pozemku registra „E“ parc. č. 21533/200
zapísaného na LV č. 8925, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava v jeho
priamej správe, za účelom zabezpečenia starostlivosti a údržby predmetných pozemkov.
Geometrickým plánom č. 30132/2017 zo dňa 10.05.2017 bol vytvorený nový pozemok
parc. č. 21533/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 206 m², k. ú. Staré Mesto, ktorý
vznikol z časti pozemku registra „E“ parc. č. 21533/200 k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č.
8925.
Pozemky tvoriace predmet zverenia tvoria neoddeliteľnú súčasť oploteného areálu
vojenského cintorína – Slavín. MARIANUM v súčasnosti zabezpečuje pravidelnú údržbu
a čistenie predmetných pozemkov, najmä čistenie plochy námestia a komunikačných chodníkov
vybudovaných v rámci celého areálu, spojené s likvidáciu odpadu počas celého roka, kosenie
plôch zelene, orez a zálievku priľahlých kríkov a stromov, zimnú údržbu a odbornú starostlivosť
o celý areál na vlastné náklady.

Novovytvorený pozemok parc. č. 21533/11, k. ú. Staré Mesto, tvorí vstupnú časť do
areálu a súčasť areálových komunikácií, ktorá je určená ako vstup peši pre návštevníkov
cintorína, poskytuje tiež nevyhnutný vstup pre rýchlu zdravotnú pomoc, požiarne vozidlá a je
tiež sporadicky využívaná ako jediný vstup k rezidencií prezidenta SR.
Pozemok parc. č. 2922/5, k. ú. Staré Mesto, je zastavaný dlažbou a tvorí časť areálových
komunikácií.
Právny stav
K pozemkom tvoriacich predmet zverenia evidujeme Zmluvu o nájme pozemku č. 08-830915-06-00 zo dňa 06.12.2006 uzatvorenú s Kanceláriou prezidenta SR ako nájomcom
za účelom poskytnutia nevyhnutného prístupu k rezidencií prezidenta SR situovanej na pozemku
parc. č. 2911, k. ú. Staré Mesto. MARIANUM bude v protokole zaviazané rešpektovať
a zachovať práva vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy.
MARIANUM bude v protokole zaviazané rešpektovať podmienku, že plocha situovaná
na pozemkoch parc. č. 21533/... a parc. č. 2922/5, k. ú. Staré Mesto, zostane verejnou plochou
a nebude využívaná napr. na umiestňovanie stánkov alebo na zabratie inými subjektmi pre rôzne
účely a ich aktivity.
MARIANUM bude informované o tom, že v záujmovom území sa nachádzajú zariadenia
VO, ktoré bude musieť chrániť, zachovať a pred začatím prác káblové vedenie zakresliť
a odbornou spoločnosťou vytýčiť v teréne. Zároveň bude preberajúci zaviazaný nevykonávať
nad podzemnými vedeniami stavebné úpravy a zemné práce, nepremiestňovať podzemné
vedenie ani stĺpy VO.
Hodnota zverovaných nehnuteľností
Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov MARIANUM sú pozemky vo vlastníctve hlavného mesta
nachádzajúce sa v areáli Národnej kultúrnej pamiatky vojenského cintorína – pamätník Slavín,
k. ú. Staré Mesto, a to pozemky registra „C“ KN:
- parc. č. 2922/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m²
v obstarávacej cene ....................................................................5 377,42 Eur,
- novovytvorená parc. č. 21533/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 206 m²,
ktorá vznikla podľa Geometrického plánu č. 30132/2017, zo dňa 10.05.2017 z časti
pozemku registra „E“ parc. č. 21533/200 – ostatné plochy vo výmere 902 m², k. ú. Staré
Mesto, zapísaného na LV č. 8925 – fotokópia geometrického plánu tvorí prílohu č. 1
tohto protokolu
v obstarávacej cene ......................................................................10 256,74 Eur,
Celková obstarávacia cena predmetných pozemkov predstavuje sumu 15 634,16 Eur.
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 predmetné pozemky funkčné využitie územia: zeleň s funkciou
pietneho charakteru. Bola spracovaná aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava,
schválená Uznesením č. 333/2004 zo dňa 01.04.2004. Záujmové pozemky sú súčasťou sektoru č.
5.

Stanovisko technickej infraštruktúry:
Bez pripomienok.
Oddelenie dopravného inžinierstva:
Zverenie pozemkov odporúčajú.
Oddelenie dopravy, Referát cestného správneho orgánu:
Z hľadiska cestného správneho orgánu sa nevyjadrujú, zverenie sa netýka miestnych
komunikácií I. a II. triedy.
Oddelenie správy komunikácií:
Nejedná sa o miestne komunikácie I. a II. triedy v našej správe. OSK sa z hľadiska správcu
nevyjadruje. Z hľadiska správcu verejného osvetlenie (VO) upozorňujeme, že v záujmovej
oblasti sa nachádzajú zariadenia VO, ktoré žiadame rešpektovať a chrániť, pred začatím prác
toto zakresliť a odbornou spoločnosťou vytýčiť v teréne. Nad podzemnými vedeniami
nesúhlasíme so stavebnými úpravami a zemnými prácami. Nesúhlasíme s premiestňovaním
stĺpov VO, ani s premiestňovaním podzemného vedenia.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene:
Zverenie uvedených pozemkov nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou
mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny. So zverením súhlasia.
Stanovisko starostu MČ Bratislava-Staré Mesto
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto nemá výhrady voči zvereniu predmetných pozemkov za
predpokladu, že pozemky budú využívané v súlade s funkčným využitím a platnou reguláciou
v zmysle územného plánu.
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 589/2017 zo dňa 14. 06. 2017
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného
mesta SR Bratislavy prerokovať
„Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2922/5
a novovytvorená parc. č. 21533/11 situovaných v areáli Slavín, do správy mestskej
príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy za účelom
zabezpečenia starostlivosti a údržby predmetných pozemkov“.

Protokol č. ...............................
o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním
súvisiacich práv a záväzkov
(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“ alebo aj ako „hlavné mesto“)

SPRÁVCA:

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
príspevková organizácia hlavného mesta SR Bratislavy
Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava
zastúpená riaditeľom: Ing. Radoslavom Vavrušom
IČO: 17 330 190
(ďalej aj ako “preberajúci“ alebo aj ako „MARIANUM“)
(ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)
Článok 1

1. Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov MARIANUM sú pozemky vo vlastníctve hlavného mesta
nachádzajúce sa v areáli Národnej kultúrnej pamiatky vojenského cintorína – pamätník
Slavín, k. ú. Staré Mesto:
pozemky registra „C“ KN:
parc. č. 2922/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m²
v obstarávacej cene ....................................................................5 377,42 Eur,
novovytvorená parc. č. 21533/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 206
m², ktorá vznikla podľa Geometrického plánu č.30132/2017, zo dňa 10.05.2017
z časti pozemku registra „E“ parc. č. 21533/200 – ostatné plochy vo výmere 902
m², k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925 – fotokópia geometrického plánu
tvorí prílohu č. 1 tohto protokolu
v obstarávacej cene ..................................................................10 256,74 Eur,
(ďalej aj ako “predmet zverenia”).
2. Celková obstarávacia cena predmetných pozemkov predstavuje sumu 15 634,16 Eur.
Článok 2
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa
........................ Uznesením č. .................... schválilo zverenie pozemkov špecifikovaných
v článku 1 tohto protokolu v súlade s článkom 85 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a § 4

ods. 4 Všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 o zásadách
hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, do správy
MARIANUM, za účelom zabezpečenia starostlivosti a údržby o pozemky, s podmienkami:
a) nedôjde k predaju resp. k prenájmu pozemkov zo strany mestskej príspevkovej
organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy prospech tretích osôb,
b) MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy sa zaväzuje, že prípadné stavebné
a rekonštrukčné práce, zabezpečenie stavebného zhodnotenia pozemkov bude
realizovať z vlastných finančných zdrojov a v budúcnosti, a to aj v prípade
odňatia správy, alebo vrátenia správy k uvedeným pozemkov, si nebude od
vlastníka predmetných pozemkov nárokovať úhradu finančných prostriedkov
vynaložených na vyššie uvedené práce,
c) v prípade, ak MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy prestane
nehnuteľnosti užívať pre uvedené účely, je povinná predmet zverenia v lehote 60
dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave.
Článok 3
1. Preberajúci sa zaväzuje vykonávať správu predmetu zverenia v zmysle Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Všeobecného záväzného nariadenia hlavného
mesta SR Bratislavy č. 18/2011 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 udržiavať pozemky a ich bezprostredné okolie v čistote
a vykonávať ich údržbu.
3. Preberajúci sa zaväzuje, že predmet zverenia neprevedie ani neprenajme v prospech
tretích osôb.
4. Preberajúci sa zaväzuje, že prípadné stavebné a rekonštrukčné práce, zabezpečenie
stavebného zhodnotenia pozemkov bude realizovať z vlastných finančných zdrojov
a v budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy, alebo vrátenia správy k uvedeným
pozemkov, si nebude od vlastníka predmetných pozemkov nárokovať úhradu finančných
prostriedkov vynaložených na vyššie uvedené práce.
5. Preberajúci sa zaväzuje vrátiť predmet zverenia do priamej správy hlavnému mestu
v lehote 60 dní odo dňa, kedy preberajúci prestane pozemky identifikované v Článku
1 bod 1. protokolu užívať na účel uvedený v Článku 2 protokolu.
6. Preberajúci sa zaväzuje rešpektovať a zachovať práva vyplývajúce zo Zmluvy o nájme
pozemku č. 08-83-0915-06-00 zo dňa 06.12.2006, uzatvorenej medzi hlavným mestom
ako prenajímateľom a Kanceláriou prezidenta SR ako nájomcom za účelom zabezpečenia
prístupu do areálu rezidencie prezidenta SR.
7. Preberajúci sa zaväzuje rešpektovať podmienku, že plocha situovaná na pozemkoch parc.
č. 21533/11 a parc. č. 2922/5 k. ú. Staré Mesto zostane verejnou plochou a nebude
využívaná napr. na umiestňovanie stánkov alebo na zabratie inými subjektmi pre rôzne
účely a ich aktivity.

8. Preberajúci berie na vedomie a rešpektuje, že v záujmovom území sa nachádzajú
zariadenia VO. Preberajúci sa zaväzuje VO chrániť, pred začatím prác káblové vedenie
zakresliť a odbornou spoločnosťou vytýčiť v teréne. Zároveň sa preberajúci zaväzuje
nevykonávať nad podzemnými vedeniami stavebné úpravy a zemné práce,
nepremiestňovať podzemné vedenie ani stĺpy VO.
9. Preberajúci berie na vedomie podmienky stanovené v Územnoplánovacej informácií zo
dňa 21.11.2016 a zaväzuje sa ich dodržiavať.
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. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta.
Článok 5
1. K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, nakoľko preberajúci stav predmetu
zverenia dobre pozná a správu predmetu zverenia už vykonáva.
Článok 6
1. Tento protokol sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho pre
MARIANUM v dvoch exemplároch a v šiestich exemplároch pre hlavné mesto.
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
primátor

–––––––––––––––––––––––––––––––––Ing. Radoslav Vavruš
riaditeľ organizácie

Príloha Geometrický plán č. 30132/2017

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 12.06.2017
___________________________________________________________________________

k bodu
Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2922/5 a novovytvorená
parc. č. 21533/11, situovaných v areáli Slavín, do správy mestskej príspevkovej organizácie
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, za účelom zabezpečenia starostlivosti a údržby
predmetných pozemkov
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní
materiálu odporúča MsZ schváliť Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc.
č. 2922/5 a novovytvorená parc. č. 21533/11, situovaných v areáli Slavín, do správy mestskej
príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, za účelom zabezpečenia
starostlivosti a údržby predmetných pozemkov, podľa predloženého návrhu uznesenia

Hlasovanie:
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 12.06.2017

