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NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku SR v správe Ministerstva 

obrany SR podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov, do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, a to nasledovných nehnuteľností – 

stavieb: 

1. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 3 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2250/4 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV 

č. 3716, 

2. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 4 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemkoch parc. č. 2248/23 a parc. č. 2574/20 v k. ú. Devínska 

Nová Ves, LV č. 3716, 

3. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 8 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2633/2 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV 

č. 3716, 

4. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 94 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 1069/81 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV 

č. 3716, 

5. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 96 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2753/6 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV 

č. 3716, 

6. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 97 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2640/35 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV 

č. 3716, 

7. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 98 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2633/3 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV 

č. 3716, 

8. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 99 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2753/5 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV 

č. 3716, 

9. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 100 – objekt pohraničného opevnenia, 

stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2753/4 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV 

č. 3716, 

10. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 101 – objekt pohraničného opevnenia, 

stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2746/14 v k. ú. Devínska Nová Ves, 

LV č. 3716, 

11. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 102 – objekt pohraničného opevnenia, 

stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2743/9 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV 

č. 3716, 



12. SĽO – Záhorská Bystrica – opevnenie č. 104 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 4103/13 v k. ú. Záhorská Bystrica, LV 

č. 6614 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 
PREDMET  : Návrh na neprijatie ponuky Ministerstva obrany SR na  

  bezodplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Devínska Nová 

  Ves a k. ú. Záhorská Bystrica – objektov pohraničného  

  opevnenia 

 

ŽIADATEĽ  : SR – Ministerstvo obrany SR 

    Agentúra správy majetku 

    Kutuzovova 8 

    832 47 Bratislava 

 

ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

1. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 3 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2250/4 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 

3716, 

2. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 4 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemkoch parc. č. 2248/23 a parc. č. 2574/20 v k. ú. Devínska 

Nová Ves, LV č. 3716, 

3. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 8 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2633/2 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 

3716, 

4. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 94 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 1069/81 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 

3716, 

5. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 96 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2753/6 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 

3716, 

6. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 97 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2640/35 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 

3716, 

7. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 98 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2633/3 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 

3716, 

8. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 99 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2753/5 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 

3716, 

9. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 100 – objekt pohraničného opevnenia, 

stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2753/4 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV 

č. 3716, 

10. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 101 – objekt pohraničného opevnenia, 

stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2746/14 v k. ú. Devínska Nová Ves, 

LV č. 3716, 

11. SĽO – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 102 – objekt pohraničného opevnenia, 

stavba bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 2743/9 v k. ú. Devínska Nová Ves, LV 

č. 3716, 

12. SĽO – Záhorská Bystrica – opevnenie č. 104 – objekt pohraničného opevnenia, stavba 

bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 4103/13 v k. ú. Záhorská Bystrica, LV č. 

6614 



SKUTKOVÝ STAV   

 

 Predmet žiadosti 

Predmetom darovania sú objekty pohraničného opevnenia bez súpisných čísiel 

(bunkre) uvedené v špecifikácii, ktoré sú rozmiestnené popri hraniciach Slovenskej republiky 

v k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Záhorská Bystrica. Pozemky pod stavbami nie sú 

predmetom ponuky a darovania. 

 

 Dôvod a účel žiadosti 

 Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku v  súlade so zákonom č. 278/1993 

Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov zaslalo hlavnému mestu SR 

Bratislave listom zo dňa 17. 10. 2017 ponuku na bezodplatný prevod vlastníctva 

nehnuteľností – objektov pohraničného opevnenia v k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Záhorská 

Bystrica. Predmetný nehnuteľný majetok je pre správcu prebytočný. 

 Prejav záujmu v podobe uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy je potrebné doručiť ministerstvu obrany najneskôr do 30 dní od doručenia ponuky 

mestu. 

  

 Stanovenie všeobecnej hodnoty 

 Všeobecná hodnota majetku štátu bola podľa údajov v doručenej ponuke stanovená 

znaleckým posudkom č. 106/2012 znalkyňou Ing. Miroslavou Miloševičovou. 

 

 Jednotková cena 

 Všeobecná hodnota stavieb opevnení v k. ú. Devínska Nová Ves je v rozpätí od 

820,00 Eur do 2 317,57 Eur za jeden objekt. 

 Objekt SĽO v k. ú. Záhorská Bystrica  – opevnenie č. 104 má určenú všeobecnú 

hodnotu vo výške 600,00 Eur. 

  

 Informatívna výška nájomného 

Nie je v ponuke uvedená. 

  

 Pozemky pod stavbami – osobitný aspekt prevodu 

 Pozemky pod objektmi pohraničného opevnenia nie sú predmetom ponuky a 

darovania. 

 Pozemky v k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Záhorská Bystrica, na ktorých ležia 

stavby pohraničného opevnenia a okolo nich, sú vo vlastníctve iných fyzických osôb, 

Slovenskej republiky (v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, ŽSR), prípadne 

nemajú založené listy vlastníctva. 

 Hlavné mesto SR Bratislava je podľa listu vlastníctva č. 4619 podielovým 

spoluvlastníkom v podiele ¼ iba pozemku registra „C“ parc. č. 2753/6, k. ú. DNV, na ktorom 

je vybudované opevnenie č. 96. Zvyšný podiel vo výške ¾ je vo vlastníctve iných fyzických 

osôb. 

 Z uvedeného vyplýva, že v prípade prijatia ponuky na bezodplatný prevod by hlavné 

mesto SR Bratislava malo majetkovoprávne vysporiadať vlastnícke vzťahy k týmto 

pozemkom – jednak pod stavbami, jednak pozemkov tvoriacich prístup k stavbám, aby mohlo 

riadne a nerušene užívať predmetné nehnuteľnosti. Na takéto vysporiadanie formou kúpy, či 

nájmu však mesto nemá v súčasnosti vyčlenené žiadne finančné prostriedky. 

 V prípade nadobudnutia vlastníctva niektorého z ponúkaných objektov pohraničného 

opevnenia hlavným mestom SR Bratislavou vznikne nežiaduci právny stav – stavba na 

cudzom pozemku. 



 Výsledky predchádzajúcich ponúk 

 Na svojom zasadnutí konanom dňa 21. 11. 2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo 

hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 1360/2013 prijatie ponuky Ministerstva obrany 

SR na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku SR v správe MO SR týkajúcej sa 

nasledovných nehnuteľností – stáleho ťažkého opevnenia – Devínska Nová Ves – opevnenie 

č. 3 bez súpisného čísla stojace na pozemku parc. č. 2250/4, k. ú. Devínska Nová Ves, LV 

č. 3716 a stáleho ťažkého opevnenia – B-SV-1 Pečniansky les – opevnenie bez súpisného 

čísla stojace na pozemku parc. č. 5969/11, k. ú. Petržalka, LV č. 4521. 

 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 1477/2014 dňa 

26. 3. 2014 schválilo prijatie ponuky MO SR na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku 

SR v správe MO SR a to nasledovných stavieb: 

- stáleho ťažkého opevnenia – B-S-1 „Štěrkovište“ – objekt pohraničného opevnenia 

bez súpisného čísla stojaci na pozemku parc. č. 6008/5, k. ú. Petržalka, LV č. 4521, 

- stáleho ťažkého opevnenia – B-S-2 „Mulda“ – objekt pohraničného opevnenia bez 

súpisného čísla stojaci na pozemku parc. č. 5985/2, k. ú. Petržalka, LV č. 4521, 

- stáleho ťažkého opevnenia – B-S-3 „Paseka“ – objekt pohraničného opevnenia bez 

súpisného čísla stojaci na pozemku parc. č. 5983/8, k. ú. Petržalka, LV č. 4521, 

- stáleho ťažkého opevnenia – B-S-15 „Ostrov“ – objekt pohraničného opevnenia bez 

súpisného čísla stojaci na pozemku parc. č. 5513/2, k. ú. Petržalka, LV č. 4521. 

 Obe uznesenia boli zaslané v origináloch Ministerstvu obrany SR, s tým, že prebehne 

schvaľovací proces prevodu aj podľa predpisov príslušného ministerstva. 

 Listom zo dňa 24. 4. 2015 nám Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku 

oznámilo, že nakoľko došlo k novele zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov, podľa ktorého prebiehal prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam – stálym 

ťažkým opevneniam – na hlavné mesto SR Bratislavu, nie je možné v súčasnosti v súlade 

so stanoviskom Ministerstva financií SR zo dňa 27. 2. 2015 ako gestora prijatej novelizácie 

v zmysle platnej právanej úpravy dokončiť začaté bezodplatné prevody nehnuteľného 

majetku. Z uvedených listov vyplýva, že napriek prijatým uzneseniam Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1360/2013 a č. 1477/2014 nie je možné 

previesť vlastníctvo bunkrov na mesto. Hlavné mesto SR Bratislava teda v súlade s prijatými 

uzneseniami na základe novelizovanej právnej úpravy nenadobudlo vlastníctvo 

k požadovaným objektom v k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Petržalka (6 objektov). 

 Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 167/2015 zo 

dňa 11. 6. 2015 nebola prijatá ponuka Ministerstva obrany SR na odplatný prevod stálych 

ťažkých opevnení č. 4, č. 9, č. 95 – 103 nachádzajúcich sa v k. ú. Devínska Nová Ves. Pod 

písmenom B bola týmto uznesením schválená požiadavka na primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy iniciovať rokovania s Ministerstvom obrany SR ohľadne predloženia novej ponuky 

na bezodplatný prevod bunkrov, u ktorých nie je problém s vysporiadaním pozemkov. Listom 

zo dňa 13. 7. 2015 bolo toto uznesenie zaslané príslušnému ministerstvu. 

   

 Navrhované riešenie 

 Vzhľadom na to, že hlavné mesto SR Bratislava nemá vyčlenené finančné prostriedky 

na rekonštrukciu objektov pohraničného opevnenia, nemá pre ponúkané stavby stanovený 

účel ich využitia a nie sú majetkovoprávne vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom pod 

nimi a v ich okolí slúžiacich na zabezpečenie nerušeného prístupu k nim, navrhuje sa neprijať 

ponuku Ministerstva obrany Slovenskej republiky na darovanie uvedených stavieb. 


































































