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NÁVRH   UZNESENIA 

 

 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť zverenie pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9384/36 – ostatné 

plochy vo výmere 970 m², LV č. 1, a stavby detského ihriska Miletičova I. bez súpisného čísla, 

situovanej na pozemku parc. č. 9384/36, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava, IČO 00603155, za účelom 

revitalizácie detského ihriska vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, Ružová dolina 

v Bratislave, a následnej starostlivosti o zverený majetok, 

 

s podmienkami: 

 

1. nedôjde k predaju pozemku zo strany mestskej časti Bratislava-Ružinov v prospech 

tretích osôb, 

 

2. mestská časť Bratislava-Ružinov sa zaväzuje revitalizáciu detského ihriska Miletičova I. 

vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, Ružová dolina v Bratislave vykonať do 

31. 12. 2018, inak je povinná vrátiť predmet zverenia do priamej správy hlavnému mestu 

SR Bratislave, a to v termíne najneskôr do 31. 01. 2019, 

 

3. po ukončení revitalizácie majetku v súlade s podmienkou č. 2 bude mestská časť 

Bratislava-Ružinov na zverenom majetku vykonávať riadnu správu spočívajúcu 

v starostlivosti a údržbe v súlade so Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, Zásadami hospodárenia hlavného mesta, 

 

4. v prípade, ak mestská časť Bratislava-Ružinov prestane vykonávať starostlivosť a údržbu 

zvereného majetku, je povinná zverený majetok bezodkladne vrátiť do priamej správy 

hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave, 

 

5. protokol o zverení majetku bude mestskou časťou Bratislava-Ružinov podpísaný do 60 

dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, 

v prípade, že protokol o zverení majetku nebude mestskou časťou Bratislava-Ružinov 

v uvedenom termíne podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

PREDMET: Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9384/36, 

spevnených plôch a stavby detského ihriska Miletičova I. vo vnútrobloku 

Miletičova, Prievozská, Ružová dolina, do správy mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 

 

 

ŽIADATEĽ: Mestská časť Bratislava–Ružinov 

                                      Mierová 21, 827 05 Bratislava 

      IČO  00603155 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV 

 

Pozemok registra C KN: 

 

Parc. č.  druh pozemku      výmera m2           LV č. 

9384/36  ostatné plochy           970           1 

 

Stavba: 

 

1. Detské ihrisko Miletičova I 

Súpisné číslo   postavená na parcele C KN                               LV č. 

bez súpisného čísla   9384/36             0 

 

Stavba detského ihriska Miletičova I. tak ako stojí a leží je z majetku hlavného mesta SR 

Bratislavy odpísaná, zostatková hodnota stavby je 0,00 Eur.  

 

SKUTKOVÝ STAV  

  

 Predmet žiadosti 

 

Predmetom žiadosti je zverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 9384/36 – ostatné 

plochy vo výmere 970 m² a stavba detského ihriska Miletičova I. bez súpisného čísla situovaná 

na záujmovom pozemku, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava v jeho priamej 

správe, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov.  

 

 Dôvod a účel žiadosti 

 

 Mestská časť Bratislava-Ružinov požaduje zveriť do svojej správy vyššie špecifikovaný 

majetok, za účelom revitalizácie detského ihriska vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, 

Ružová dolina v Bratislave, ktorá pozostáva z rekonštrukcie spevnených plôch a pôvodného 

oplotenia, vybudovanie bezpečnostných povrchov, doplnenie a výmena herných prvkov 

a mobiliáru. Následne po  vykonaní revitalizácie v termíne najneskôr do 31.12.2018 bude 

mestská časť Bratislava-Ružinov vykonávať správu zvereného majetku spočívajúcu 

v starostlivosti a údržbe zvereného majetku. 

 

Skutkový a právny stav  

 

Na pozemku parc. č. 9384/36, k. ú. Nivy je situovaná stavba detského ihriska 

Miletičova I. bez prideleného súpisného čísla. Ide o montovanú stavbu z betónu a kovu, 

ktorá je z majetku hlavného mesta SR Bratislava odpísaná, t.j. zostatková hodnota 

detského ihriska je 0,00 Eur.  



 

 Záujmový pozemok registra „C“ KN parc. č. 9384/36 – ostatné plochy vo výmere 

970 m², zapísaný na LV č. 1 bol zverený do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Protokolom č. 11 88 0435 09 00 zo dňa 05. 06. 2009 v znení  Dodatku č. 11 88 0435 09 01 zo 

dňa 10. 06. 2010, Dodatku č. 11 88 0435 09 02 zo dňa 13. 04. 2012,Dodatku č. 11 88 0435 09 03 

zo dňa 27. 06. 2013, za účelom realizácie projektu Revitalizácia verejného priestranstva 

vnútrobloku ohraničeného ulicami Ružová dolina, Miletičova, Prievozská a Trenčianska, 

na ktorý bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok. Po ukončení tejto revitalizácie boli 

uvedené pozemky zverené do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov na dobu určitú do 

31. 12. 2016, za účelom údržby zelene a zariadení nachádzajúcich sa na zverených pozemkoch. 

Od 01. 01. 2017 sú pozemky v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

Realizácia projektu revitalizácie 

 

Účelom zverenia predmetného pozemku je revitalizácia detského ihriska vo vnútrobloku 

Miletičova, Prievozská, Ružová dolina v Bratislave, ktorá pozostáva z revitalizácie existujúceho 

ihriska. Zároveň je navrhovaná rekonštrukcia spevnených plôch a pôvodného oplotenia, 

vybudovanie bezpečnostných povrchov, doplnenie a výmena herných prvkov a parkového 

mobiliáru. 

 

 Projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2016. Mestská časť Bratislava-

Ružinov plánuje realizovať stavbu v roku 2017, resp. v roku 2018 v závislosti od zverenia 

pozemku. S ohľadom na uvedené nie je v súčasnosti možné presne zadefinovať harmonogram 

realizácie, resp. termín ukončenia prác z dôvodu, že nie je usporiadaný právny vzťah 

k záujmovému pozemku. 

 

Financovanie projektu revitalizácie 

 

Stavba bude financovaná z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov. V roku 2017 je 

v schválenom rozpočte na predmetnú stavbu vyčlenených 60 000,00 €. 

 

Hodnota zverovaných nehnuteľností 

 

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

súvisiacich práv a záväzkov mestskej časti Bratislava-Ružinov je pozemok registra „C“ KN, 

stavba situovaná na pozemku, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava nachádzajúce v k. ú. 

Nivy vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, Ružová dolina, a to: 

 

1. parc. č. 9384/36 – ostatné plochy o výmere 970 m2 

v obstarávacej cene .....................................................................4 829,73 Eur, 

 

2. stavba detského ihriska Miletičova I. bez prideleného súpisného čísla, postavená na 

pozemku parc. č. 9384/36 

v obstarávacej cene .....................................................................9 865,37 Eur, 

  oprávky........................................................................................9 865,37 Eur, 

  zostatok...............................................................................................0,00 Eur. 

 

Celková obstarávacia cena predmetného pozemku predstavuje sumu 4 829,73 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 je pozemok parc. č. 9384/36, funkčné využitie územia: viacpodlažná 

zástavba obytného územia, číslo funkcie 101, stabilizované územie. 

Stanovisko technickej infraštruktúry: 

Pozemkom prechádza 2x22 kV káblové vedenie. Stavebné a sadové úpravy treba konzultovať 

s prevádzkovateľom siete. 

Oddelenie dopravného inžinierstva: 

Predmetný pozemok nie je v kolízii s výhľadovým zámerom dopravy uvažovaným v ÚPN hl. m. 

SR Bratislavy, 2007 v znení zmien a doplnkov; k zvereniu pozemku do správy mestskej časti 

Bratislava-Ružinov v rozsahu vyznačenom na podklade z katastrálnej mapy a za účelom 

v zmysle žiadosti nemáme námietky. 

Oddelenie dopravy – Referát cestného správneho orgánu: 

Z hľadiska cestného správneho orgánu k zvereniu správy k pozemku registra „C“ KN parcela č. 

9384/36, k. ú. Nivy a tiež spevneným plochám a stavbám za účelom revitalizácie detského 

ihriska vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, Ružová dolina sa nevyjadrujeme. Ide o pozemok, 

ktorý nie je cestným pozemkom miestnych komunikácií I. a II. triedy. 

Oddelenie správy komunikácií: 

Nejedná sa o miestne komunikácie I. a II. triedy v správe OSK. Z hľadiska správy komunikácií 

sa nevyjadruje, 

Z hľadiska správcu verejného osvetlenie žiadame toto chrániť a pred začatím stavebných prác 

žiadame VO zakresliť a vytýčiť odbornou firmou v teréne. 

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 

Súhlasíme so zverením uvedeného pozemku na účel žiadateľa. Podľa katastra nehnuteľností je 

pozemok definovaný ako ostatné plochy, plocha je z veľkej časti spevnená, v súčasnosti sa na 

nej nachádza detské ihrisko. Zverenie uvedeného pozemku na účel žiadateľa nie je v rozpore so 

záujmami životného prostredia, ochranou mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou 

prírody a krajiny. 

 

  

  

 

 

 









































 

 

Protokol č. 11 88 ...........................17 00 

o zverení majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním súvisiacich práv 

a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 

(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:   Mestská časť Bratislava–Ružinov 

    Mierová 21, 827 05 Bratislava   

zastúpené starostom Ing. Dušan Pekár 

IČO: 00 603 155 

 

                  (ďalej aj ako “preberajúci“ alebo aj ako „mestská časť“) 

 

          (ďalej spolu aj ako „strany protokolu“) 

 

 

 

Článok 1 

 

1. Predmetom zverenia majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv 

a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov je majetok vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislava, nachádzajúci sa v k. ú. Nivy, vo vnútrobloku Miletičova, 

Prievozská, Ružová dolina, a to: 

 

a) pozemok registra „C“ KN zapísaný na LV č. 1 pre k.ú. Nivy: 

  parc. č. 9384/36 – ostatné plochy o výmere 970 m² 

v obstarávacej cene .....................................................................4 829,73 Eur, 

b) stavba detského ihriska Miletičova I. bez súpisného čísla, postavená na 

pozemku parc. č. 9384/36 

v obstarávacej cene .....................................................................9 865,37 Eur, 

  oprávky........................................................................................9 865,37 Eur, 

  zostatok...............................................................................................0,00 Eur. 

 

       (ďalej aj ako “predmet zverenia”) 

 

2. Celková hodnota zverovaných nehnuteľností predstavuje sumu 4 829,73 Eur. 

 

Článok 2 

 

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

........................ Uznesením č. .................... schválilo zverenie majetku špecifikovaného 

v článku 1 tohto protokolu v súlade s článkom 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, za účelom revitalizácie detského 



ihriska vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, Ružová dolina v Bratislave a následnej 

starostlivosti o zverený majetok s podmienkami: 

 

a) nedôjde k predaju pozemku zo strany mestskej časti Bratislava-Ružinov v prospech 

tretích osôb, 

 

b) mestská časť Bratislava-Ružinov sa zaväzuje revitalizáciu detského ihriska 

Miletičova I. vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, Ružová dolina v Bratislave 

vykonať do 31. 12. 2018, inak je povinná vrátiť predmet zverenia do priamej správy 

hlavnému mestu SR Bratislave, a to v termíne najneskôr do 31. 01. 2019, 

 

c) po ukončení revitalizácie majetku v súlade s podmienkou č. 2 bude mestská časť 

Bratislava-Ružinov na zverenom majetku vykonávať riadnu správu spočívajúcu v 

starostlivosti a údržbe v súlade so Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, Zásadami hospodárenia hlavného mesta, 

 

d) v prípade, ak mestská časť Bratislava-Ružinov prestane vykonávať starostlivosť 

a údržbu zvereného majetku, je povinná zverený majetok bezodkladne vrátiť do 

priamej správy hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave, 

 

e) protokol o zverení majetku bude mestskou časťou Bratislava-Ružinov podpísaný 

do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy, v prípade, že protokol o zverení majetku nebude mestskou časťou 

Bratislava-Ružinov v uvedenom termíne podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Článok 3 

 

1. Preberajúci sa zaväzuje vykonávať správu predmetu zverenia v zmysle Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, platných predpisov a uznesení mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy tak, aby vlastníkovi – hlavnému mestu 

nevznikla žiadna škoda.  

2. Preberajúci preberá stavbu detského ihriska Miletičova I. v stave ako stojí a leží ku dňu 

obojstranného podpisu tohto protokolu. 

3. Preberajúci rešpektuje, že pozemkom parc. č. 9384/36 prechádza 2x22 kV káblové 

vedenie a zaväzuje sa stavebné a sadové úpravy konzultovať s prevádzkovateľom siete. 

4. Preberajúci berie na vedomie, že na pozemku parc. č. 9384/36 sa nachádza verejné 

osvetlenie, ktoré je potrebné chrániť a pred začatím stavebných prác zakresliť a vytýčiť 

odbornou firmou v teréne. 

 

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. 

 

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 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho pre 

mestskú časť v troch vyhotoveniach a v siedmich vyhotoveniach 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    Mestská časť Bratislava–Ružinov  

  

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 

      JUDr. Ivo Nesrovnal                                  Ing. Dušan Pekár 

         primátor                                                 starosta 
 



   

 


