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kód uzn.: 5.1.

NÁVRH UZNESENIA

Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť zverenie pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15664/11 –
ostatné plochy vo výmere 143 m², vytvoreného GP č. 13032018 zo dňa 19.03.2018, z pozemku
registra „C“ KN parc. č. 15664 – ostatné plochy vo výmere 2 453 m², LV č. 1, parc. č. 22215/15
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m², vytvoreného GP č. 13032018 zo dňa
19.03.2018, z pozemku registra „C“ KN parc. č. 22215/11 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 1 817 m², LV č. 326 a parc. č. 22217/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 m²,
vytvoreného GP č. 13032018 zo dňa 19.03.2018, z pozemku registra „C“ KN parc. č. 22217 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 489 m², LV č. 326, 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 scelenia
pozemkov v správe MARIANUM- u, vykonania nevyhnutnej komplexnej rekonštrukcie
a revitalizácie priestoru nachádzajúceho sa pred hlavným vstupom do cintorína a následného
užívania pozemkov pre potreby a na účely cintorína,
s podmienkami:
1. nedôjde k predaju zverovaných pozemkov zo strany MARIANUM – Pohrebníctvo mesta
Bratislavy,
2. priestor pred cintorínom zostane prístupný verejnosti, nedôjde k jeho oploteniu,
3. MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy je oprávnené vydávať povolenia na
zvláštne užívanie pozemkov pred cintorínom pre potreby predajcov kvetinovej
a cintorínskej výzdoby,
4. pri vykonávaní rekonštrukcie je MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy povinné
zachovať územné rezervy pre dopravné stavby, tak ako boli odsúhlasené oddelením
dopravného inžinierstva a tiež rešpektovať rozhľadové trojuholníky v navrhnutej
križovatke a požiadavky STN 73 61 01 definované na zachovanie rozhľadu v nich,
5. po vykonaní rekonštrukcie je MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy oprávnené
vykonávať správu a údržbu pozemkov,
6. protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou príspevkovou organizáciou
podpísaný do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného
mesta SR Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť.

Dôvodová správa
PREDMET:

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, v lokalite
Martinského cintorína na Trnavskej ceste, do správy mestskej
príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

ŽIADATEĽ:

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
mestská príspevková organizácia
Šafárikovo námestie č. 3, 811 02 Bratislava
IČO 17 330 190

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV
Pozemky registra C KN:
Parc. č.
15664/11
22215/15
22217/2

druh pozemku
ostatné plochy
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria

výmera m2
143
20
8
spolu 171

LV č.
GP č.13032018
GP č.13032018
GP č.13032018

SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom zverenia sú nehnuteľnosti uvedené v špecifikácii.
Dôvod a účel žiadosti
Zverením pozemkov parc. č. 15664/11, parc. č. 22215/15, parc. č. 22217/2 k. ú. Ružinov
do správy príspevkovej organizácie dôjde k sceleniu pozemkov nachádzajúcich sa pred vstupom
do cintorína a tiež s veľkou časťou pozemkov v samotnom areáli Martinského cintorína v správe
MARIANUM-u. Pozemky pred areálom a v samotnom areáli cintorína boli MARIANUM-u
zverené ešte Protokolom č. 11 88 1258 02 00 zo dňa 18.10.2002.
MARIANUM požaduje pozemky parc. č. 15664/11, parc. č. 22215/15, parc. č.
22217/2 zveriť do svojej správy za účelom, resp. z dôvodu nevyhnutnej potreby komplexnej
rekonštrukcie a revitalizácie priestoru nachádzajúceho sa pred hlavným vstupom do
cintorína, t.j. od oblúkového portálu hlavného vstupu až po chodníky od Trnavskej cesty
a po parkovacie miesta a chodníky na druhej strane, kde sa nachádza spojnica Trnavskej
cesty a Tomášikovej ulice (Záhradné centrum Kulla) a následného užívania pozemkov pre
potreby a na účely cintorína.
Predmetom materiálu/ zverenia sú pozemky registra „C“ KN, ktoré budú po prijatí
uznesenia Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v katastri nehnuteľností
zapísané na základe Geometrického plánu č. 13032018 zo dňa 19. 03. 2018 vypracovaného
Ing. Andrejom Gáťom z GEOMETRES s.r.o., geodetické práce, sídlo Znievska 30, 851 06
Bratislava, IČO: 47 849 745 nasledovne:
- parc. č. 15664/11 – ostatné plochy o výmere 143 m², ktorý vznikol odčlenením z pozemku
reg. „C“ KN parc. č. 15664 – ostatné plochy o výmere 2 453 m²;
- parc. č. 22215/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m², ktorý vznikol odčlenením
z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 22215/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 817
m²;

-

parc. č. 22217/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m², ktorý vznikol odčlenením
z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 22217 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 489 m².

Časť pozemku parc. č. 15664/11 (pozemok reg. „C“ KN parc. č. 15664) o výmere 30 m² je
predmetom nájomnej zmluvy č. 088805459700 zo dňa 09. 12. 1997 v prospech nájomcu p.
Slavko Herák. Účelom nájmu je umiestnenie z časti montovaného prenosného stánku a z časti
murovaného priestoru na predaj a prezentáciu kamenárskych výrobkov. Ročné nájomné za
prenajatý pozemok o výmere 30 m² predstavuje sumu 398,33 €. Doba nájmu je dohodnutá na
dobu určitú, t.j. od 01. 12. 1997 do 30. 11. 2002, pričom v zmysle ustanovenia § 676 ods. 2
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník sa pôvodná nájomná zmluva obnovila za tých istých
podmienok opakovane do 30. 11. 2018. Dňom obojstranného podpisu protokolu o zverení
nehnuteľného majetku do správy MARIANUM-u, vstúpi MARIANUM do práv
a povinností prenajímateľa (hlavného mesta SR Bratislava) vyplývajúcich z nájomnej
zmluvy č. 088805459700, a to do 30. 11. 2018 (zapracované v návrhu protokolu Článok 3
bod 7.).
Skutkový a právny stav týkajúci sa dotknutých pozemkov
Predmetom zverenia sú časti pozemkov registra „C“ KN nachádzajúce sa v k. ú. Ružinov,
v súčasnosti zapísané v katastri nehnuteľností nasledovne:
- Parc. č. 15664 – ostatné plochy v celkovej výmere 2453 m², LV č. 1.
Na LV č. 1 v časti ťarchy je pri pozemku parc. č. 15664 zapísané vecné bremeno bližšie
špecifikované v návrhu protokolu v Článku 3 bod 5.
- Parc. č. 22215/11 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1817 m², LV č. 326.
- Parc. č. 22217 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1489 m², LV č. 326.
Na LV č. 326 v časti ťarchy je pri pozemkoch parc. č. 22215/11 a 22217 zapísané vecné
bremeno bližšie špecifikované v návrhu protokolu v Článku 3 bod 6.
Geometrickým plánom č. 13032018 zo dňa 19. 03. 2018 vypracovaným Ing. Andrejom
Gáťom, geodetické práce, Znievska 30, Bratislava, IČO: 47 849 746, úradne overeným
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom dňa ...................................... pod č.
......................... (ďalej ako „GP .“) bude zápis nehnuteľností v KN zmenený nasledovne:
- parc. č. 15664/11 – ostatné plochy o výmere 143 m², ktorý vznikol odčlenením z pozemku
reg. „C“ KN parc. č. 15664 – ostatné plochy o výmere 2 453 m²;
- parc. č. 22215/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m², ktorý vznikol odčlenením
z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 22215/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 817
m²;
- parc. č. 22217/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m², ktorý vznikol odčlenením
z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 22217 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 489 m².
GP bola pri zameraní novovytvorených pozemkov parc. č. 15664/11, 22215/15 a 22217/2
zohľadnená podmienka oddelenia správy komunikácií, a to zachovať pôvodnú šírku
chodníka v správe OSK až po priľahlú komunikáciu. Geometrický plán je v časti novej
parcely 22217/2, 15664/11 a 22215/15 vyhotovený tak, že je možné s jestvujúcim chodníkom
idúcim medzi Trnavskou cestou a súčasným oplotením Martinského cintorína pokračovať
ďalej v jeho pôvodnej šírke cca 3.00 m, pozdĺž pozemkov, ktoré majú byť zverené
MARIANUM-u, tak aby do nich chodník nezasahoval. Pozemky, na ktorých by sa mal
realizovať chodník sú podľa GP č. 13032018 parc. č. 22217/1, 15664/10 a 22215/11 pre k.ú.
Ružinov.
Rozsah revitalizácie:
Architektonická štúdia bude zahŕňať celý verejný priestor od oblúkového portálu
hlavného vstupu do cintorína až po chodníky od Trnavskej cesty z jednej strany po parkovacie
miesta a chodníky z druhej strany (spojnica Trnavskej cesty a Tomášikovej ulice, resp. ako sa
nachádza Záhradné centrum Kulla): vytvorenie esteticky zladeného priestoru historického

vstupného portálu Martinského cintorína, ktorý je pamiatkou miestneho významu, s využitím
dvoch vstupných brán pre peších návštevníkov cintorína (dnes sa využíva len jedna brána a
druhá je "zabudnutá a skrytá v zeleni"), komplexná revitalizácia zelene na pravej strane
historického vstupného portálu, podmienkou je tiež využívanie veľkej vstupnej historickej brány
pre vjazd vozidiel pohrebnej služby, správu cintorína a imobilných návštevníkov cintorína,
ktorým je vjazd do cintorína umožnený motorovými vozidlami, ďalšou podmienkou je možnosť
využívania priestorov medzi koridormi pre peších a koridorom pre vozidlá tak, aby sa dali tieto
priestory využívať v období cirkevných sviatkov (Pamiatka zosnulých, Vianoce, Veľká noc) pre
potreby predajcov kvetinovej a cintorínskej výzdoby bez toho, aby bol obmedzený vstup
návštevníkov, vjazd vozidiel a predovšetkým aby bola dodržaná bezpečnosť peších
návštevníkov.
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 Martinského cintorína na Trnavskej ceste, k. ú. Ružinov, a to:
parc. č. 15664/11 – ostatné plochy vo výmere 143 m²
v obstarávacej cene ..................................................................... 712,01 Eur*,
parc. č. 22215/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m²
v obstarávacej cene ..................................................................... 20,00 Eur*,
parc. č. 22217 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 m²
v obstarávacej cene .....................................................................

8,00 Eur*,

*Pozemok registra „C“ KN parc. č. 15664 – ostatné plochy vo výmere 2 453 m²,
(z ktorého odčlenením na základe GP vznikol pozemok parc. č. 15664/11) bol v evidencii
majetku vedeného hlavným mestom SR Bratislavou vedený v obstarávacej cene 12 2013,70 Eur.
*Pozemok registra „C“ KN parc. č. 22215/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
1 817 m², (z ktorého odčlenením na základe GP vznikol pozemok parc. č. 22215/15) bol
v evidencii majetku vedeného hlavným mestom SR Bratislavou vedený v obstarávacej cene
90 470,07 Eur.
*Pozemok registra „C“ KN parc. č. 22217 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
1 489 m², (z ktorého odčlenením na základe GP vznikol pozemok parc. č. 22217/2) bol
v evidencii majetku vedeného hlavným mestom SR Bratislavou vedený v obstarávacej cene
74 132,62 Eur.
*Uvedené obstarávacie ceny pozemkov parc. č. 15664/11, 22215/15 a 22217/2 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 je záujmová lokalita v k. ú. Ružinov využitie územia:
 Územie mestskej zelene: vyhradená zeleň, číslo funkcie 1120, stabilizované územie,
 Zmiešané územie: zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, číslo
funkcie 502, stabilizované územie (iba SZ cíp záujmovej lokality/pozemok parc. č.
22215/11.
Súčasne: Záujmová lokalita sa nachádza v ochrannom pásme cintorína.
Stanovisko technickej infraštruktúry:
Územím prechádza verejný vodovod DN 200 a neverejná kanalizácia (pôv. CHZJD) DN
1800/1140.
Súborné stanovisko sekcie dopravy:
Oddelenie dopravného inžinierstva: V zmysle ÚPN hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien
a doplnkov nie sú predmetné pozemky dotknuté žiadnym výhľadovým dopravným zámerom.
Avšak: Predmetné pozemky sú lokalizované v priestore stykovej križovatky Trnavská cesta –
prístupová komunikácia do priľahlého územia. Súčasný riadiaci priestor križovatky nevyhnutne
vyžaduje nové usporiadanie (zriadenie samostatných pruhov pre odbočenia vľavo a vprav, ako aj
umiestnenie jestvujúcich zastávok MHD do ník, dobudovanie peších ťahov a ost.). Naviac:
V zmysle Územného generelu dopravy hl. m. SR Bratislavy, 2015 sa uvažuje pozdĺž Trnavskej
cesty, na strane záujmových pozemkov s vedením cyklistickej trasy (radiála R 55).
Za účelom preukázania zachovania dostatočných územných rezerv pre uvedené dopravné stavby
zabezpečila organizácia MARIANUM spracovanie podrobného technického riešenia úpravy
križovatky a cyklotrasy. S navrhnutým riešením úpravy križovatky a cyklotrasy súhlasíme.
Na základe uvedeného k zvereniu častí pozemkov parc. č. 15664, 22217, 22215/11 vo
vyznačenom rozsahu rešpektujúcom spracované technické riešenie úpravy križovatky
a cyklotrasy, nemáme pripomienky. Upozorňujeme, že pri rekonštrukcii a revitalizácii priestoru
nachádzajúceho sa pred vstupom do cintorína, bude potrebné rešpektovať rozhľadové
trojuholníky v navrhnutej križovatke a požiadavky STN 73 61 02 definované na zachovanie
rozhľadu v nich.
Oddelenie dopravy: Bez pripomienok.
Oddelenie správy komunikácií:
Z hľadiska správcu komunikácie žiadame zachovať pôvodnú šírku chodníka v našej správe až po
priľahlú komunikáciu. Projektovú dokumentáciu križovatky a parkoviska žiadame zaslať na
odsúhlasenie. Upozorňujeme na novozrealizované povrchy (betónová úprava – createprint) na
zastávkach MHD v záručnej lehote. Cyklistické chodníky neprevezmeme do správy.
GP bola pri zameraní novovytvorených pozemkov parc. č. 15664/11, 22215/15 a 22217/2
zohľadnená podmienka oddelenia správy komunikácií, a to zachovať pôvodnú šírku
chodníka v správe OSK až po priľahlú komunikáciu. Geometrický plán je v časti novej
parcely 22217/2, 15664/11 a 22215/15 vyhotovený tak, že je možné s jestvujúcim chodníkom
idúcim medzi Trnavskou cestou a súčasným oplotením Martinského cintorína pokračovať
ďalej v jeho pôvodnej šírke cca 3.00 m, pozdĺž pozemkov, ktoré majú byť zverené
MARIANUM-u, tak aby do nich chodník nezasahoval. Pozemky, na ktorých by sa mal
realizovať chodník sú 22217/1, 15664/10 a 22215/11 pre k.ú. Ružinov podľa GP.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene:
Zverenie častí pozemkov na uvedený účel 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:
Čakáme na doručenie vyjadrenia.
Hlavný architekt:
Súhlasí.

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
(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 mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM sú
pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúce sa v lokalite
Martinského cintorína na Trnavskej ceste, k. ú. Ružinov, a to:
pozemky registra „C“ KN:
parc. č. 15664/11 – ostatné plochy o výmere 143 m²
v obstarávacej cene .......................................................................712,01 Eur,
parc. č. 22215/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m²
v obstarávacej cene ....................................................................... 20,00 Eur,
parc. č. 22217/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m²
v obstarávacej cene .........................................................................8,00 Eur,
(ďalej aj ako “predmet zverenia”)
2. Celková hodnota zverovaných nehnuteľností predstavuje sumu .............740,01 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 1. 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 scelenia pozemkov v správe MARIANUM- u, vykonania
nevyhnutnej komplexnej rekonštrukcie a revitalizácie priestoru nachádzajúceho sa pred
hlavným vstupom do cintorína a následného užívania pozemkov pre potreby a na účely
cintorína s podmienkami:
a) nedôjde k predaju zverovaných pozemkov zo strany MARIANUM –
Pohrebníctvo mesta Bratislavy,
b) priestor pred cintorínom zostane prístupný verejnosti, nedôjde k jeho oploteniu,
c) MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy je oprávnené vydávať povolenia
na zvláštne užívanie pozemkov pred cintorínom pre potreby predajcov kvetinovej
a cintorínskej výzdoby,
d) pri vykonávaní rekonštrukcie je MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
povinné zachovať územné rezervy pre dopravné stavby, tak ako boli odsúhlasené
oddelením dopravného inžinierstva a tiež rešpektovať rozhľadové trojuholníky
v navrhnutej križovatke a požiadavky STN 73 61 01 definované na zachovanie
rozhľadu v nich,
e) po vykonaní rekonštrukcie je MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
oprávnené vykonávať správu a údržbu pozemkov,
f) protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou príspevkovou
organizáciou podpísaný do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť.
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 z jeho strany nedôjde k predaju predmetu zverenia.
3. Preberajúci sa zaväzuje, že priestor pred cintorínom zostane prístupný verejnosti, nedôjde
k jeho oploteniu.
4. Preberajúci sa zaväzuje pri rekonštrukcii zachovať územné rezervy pre dopravné stavby,
tak ako boli odsúhlasené oddelením dopravného inžinierstva a tiež rešpektovať
rozhľadové trojuholníky v navrhnutej križovatke a požiadavky STN 73 61 01 definované
na zachovanie rozhľadu v nich.
5. Preberajúci berie na vedomie, že územím prechádza verejný vodovod DN 200
a neverejná kanalizácia (pôv. CHJD) DN 1800/1140.
6. Preberajúci berie na vedomie, že na LV č. 1 pre k. ú. Ružinov je v časti ťarchy C:
zapísané vecné bremeno zo dňa 30. 07. 2013 spočívajúce v povinnosti strpieť na
pozemku parc. č. 15664 uloženie, údržbu a kontrolu stavebných objektov SO 03.3 –
vodovodná prípojka a SO 03.4 – kanalizačná prípojka, ktoré sú súčasťou stavby –
administratívno-prevádzkový objekt v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.
153/2012.

7. Preberajúci berie na vedomie, že na LV č. 326 pre k. ú. Ružinov je v časti C: ťarchy
zapísané vecné bremeno v zmysle § 10 a § 36 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike
v platnom znení spočívajúce v práve vstupu na pozemok parc. č. 22217 v rozsahu
nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti, v súlade s geometrickým plánom č. 646/2011
v prospech ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova 6, Bratislava a vecné bremeno zo dňa
30. 07. 2013 spočívajúce v povinnosti strpieť na pozemku parc. č. 22215/11 uloženie,
údržbu a kontrolu stavebných objektov SO 03.3 – vodovodná prípojka a SO 03.4 –
kanalizačná prípojka, ktoré sú súčasťou stavby – administratívno-prevádzkový objekt
v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 153/2012.
8. Preberajúci berie na vedomie a rešpektuje, že časť pozemku parc. č. 15664/11 o výmere
30 m² je predmetom nájomnej zmluvy č. 088805459700 zo dňa 09. 12. 1997, uzatvorenej
na dobu určitú, a to do 30. 11. 2018. Z uvedeného dôvodu preberajúci dňom
obojstranného podpisu protokolu o zverení nehnuteľného majetku do správy
preberajúceho, vstupuje do práv a povinností prenajímateľa (hlavného mesta SR
Bratislava) vyplývajúcich z nájomnej zmluvy č. 088805459700, a to do 30.11.2018.
9. Preberajúci je oprávnený na predmet zverenia vydávať povolenia na zvláštne užívanie
pozemkov pred cintorínom pre potreby predajcov kvetinovej a cintorínskej výzdoby.
Článok 4
1. Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu.
2. Tento protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a 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 preberajúceho v štyroch (4) exemplároch a v šiestich (6) exemplároch pre
odovzdávajúceho.
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
Bratislavy

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

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

–

Pohrebníctvo

mesta

