
 MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 29. 03. 2012 
 
 
 

Návrh 
na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 96 a časti stavby 

súp. č. 101484, Stará tržnica, do správy Bratislavskému kultúrnemu a informačnému 
stredisku 

 
 

N 
 
 
 

 
 

 
 

Marec 2012 
 
 
 

 
Predkladateľ: 
 
Viktor Stromček v.r. 
riaditeľ magistrátu 
 
 
 
Zodpovedný: 
 
Ing. Mária Frindrichová v.r. 
vedúca oddelenia správy nehnuteľností 
 
 
 
Spracovateľ: 
 
JUDr. Soňa Machánková v.r. 
oddelenie správy nehnuteľností 
 

 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu 
3. Snímky z mapy  2x 
4. LV č. 1656 
5. Odpis uznesenia MsZ č. 466/2012               

zo dňa 2. 2. 2012 
6. Zriaďovaciu listinu BKIS s 2-mi 

dodatkami 
7. Výpis zo Štatistického registra 

organizácií 
8. Stanoviská odborných útvarov 

magistrátu   2x 
9. Protokol o zverení s prílohou 
10. Stanovisko starostky MČ Bratislava – 

Staré Mesto 
11. Komisiu MsZ 
12. Uznesenie mestskej rady č. 455/2012 

z 15. 3. 2012 



 
 
 
 

             
          kód uzn. 5.7 
                
             
 

NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zverenie nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 96 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 2 322 m2, evidovaného ako parcela registra „C“, ako aj časti stavby súp. č. 101484 
nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 96, LV č. 1656, Stará tržnica, okrem priestorov označených 
ako miestnosti č. 301, 302, 303, 304, 305, 307 s príslušenstvom, 308 a 310, nachádzajúcich sa na 2. 
poschodí stavby, v ktorých sídli Útvar hlavného kontrolóra Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, do správy Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku, príspevkovej 
organizácii mesta, so sídlom na Židovskej 1 v Bratislave, IČO: 30 794 544, podľa  § 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET  :  Návrh na  zverenie nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, pozemku 
    parc. č. 96 a časti stavby súp. č. 101484, Stará tržnica, do správy 
    Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku 
 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
POZEMOK  
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.     
96  zastavané plochy a nádvoria  2 322 
 
STAVBA 
súp. č. 101484 na pozemku parc. č. 96 – Stará tržnica 
 
LV č. 1656, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 
 

Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Staré mesto na Námestí 
SNP v Bratislave, a to pozemku parc. č. 96 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 322 m2 
a stavby súp. č. 101484 nachádzajúcej sa na tomto pozemku. Stavba je všeobecne známa ako Stará 
tržnica a je kultúrnou pamiatkou.  

Predmetom tohto materiálu je návrh na zverenie horeuvedených nehnuteľností do správy 
Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku (ďalej len „BKIS“). BKIS bolo zriadené 
uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 225/2003 zo dňa 20.11.2003 
a vzniklo splynutím príspevkových organizácií Mestské kultúrne stredisko, Bratislavská informačná 
služba a Park kultúry a oddychu. 

Stavba Starej tržnice pozostáva zo suterénu, prízemia a prvého, druhého a tretieho 
poschodia. Na druhom poschodí sídli Útvar hlavného kontrolóra Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorý užíva priestory označené ako miestnosti č. 301, 302, 303, 304, 305, 307 
s príslušenstvom, 308 a 310. Zverenie horeuvedených nehnuteľností sa navrhuje tak, že predmetom 
zverenia bude pozemok parc. č. 96 v celosti a stavba súp. č. 101484 nachádzajúca sa na tomto 
pozemku, avšak okrem priestorov, ktoré sú tu uvedené ako užívané Útvarom hlavného kontrolóra.  
Tieto priestory nebudú predmetom zverenia. 

Pre úplnosť sa informuje, že vlastníkom susednej nehnuteľnosti, pozemku parc. č. 97 a 
polyfunkčného domu súp. č. 64, nachádzajúceho sa na tomto pozemku, označeného ako Central 
Passage, je spoločnosť Devel Passage s.r.o., so sídlom na Laurinskej 17 v Bratislave. Dňa 16.2.2010 
bola medzi hlavným mestom SR Bratislava a touto spoločnosťou uzavretá dohoda, v ktorej hlavné 
mesto deklarovalo záväzok voči spoločnosti Devel Passage s.r.o. strpieť povinnosť zachovania 
únikovej cesty cez priestory Starej tržnice susediace s nehnuteľnosťou vo vlastníctve tejto 
spoločnosti. Uzavretím protokolu o zverení Starej tržnice prechádza tento záväzok na BKIS. 

Zverenie Starej tržnice s pozemkom v rozsahu, ako je uvedené vyššie, do správy BKIS, sa 
navrhuje na základe tej skutočnosti, že uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 466/2012 zo dňa 2.2.2012, bod. B, bolo schválené využitie Starej tržnice na 
organizáciu kultúrnych, spoločenských a iných podujatí. 

Zverenie sa uskutočňuje podľa ustanovenia § 4 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR 



Bratislavy. V zmysle odseku 4 tohto ustanovenia hlavné mesto môže zveriť správcovi do správy aj 
ďalší majetok, ktorý bezprostredne súvisí s činnosťou správcu. Predmet činnosti BKIS je uvedený 
v zriaďovacej listine, ktorá tvorí prílohu tohto materiálu. O zverení ďalšieho majetku do správy 
rozhoduje mestské zastupiteľstvo. O zverení majetku do správy spíše hlavné mesto ako 
odovzdávajúci a správca ako preberajúci protokol, ktorý  musí obsahovať náležitosti uvedené v § 4 
ods. 2 Zásad hospodárenia.  

 
Stanovisko oddelenia kultúry, školstva a športu magistrátu je súhlasné a je prílohou materiálu. 
 
Stanovisko oddelenia technického zabezpečenia budov 
Oddelenie ako správca objektu Starej tržnice nedisponuje materiálno – technickým vybavením ani 
odbornými pracovníkmi na zabezpečovanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a iných 
podujatí, nemá námietky voči zvereniu objektu Starej tržnice príspevkovej organizácii BKIS. 
Doporučuje zvážiť, či sa zverí celý objekt aj s priľahlými nebytovými priestormi z ulíc Nám. SNP 
/1 NP /, Klobučnícka /2NP/ a Nedbalova /1NP/ ako i administratívna časť (okrem tých priestorov, 
ktoré sú už vyňaté zo zverenia). Priestory sú samostatne užívateľné i napriek tomu, že sú napojené 
na všetky médiá objektu Starej tržnice. 
 
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Staré Mesto 
Je súhlavné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































Protokol o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Bratislavskému kultúrnemu 

a informačnému stredisku číslo: 11 88 0166 12 00 
 

VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
    zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom 
    IČO: 603 481 
    ako odovzdávajúci 
 
SPRÁVCA:   Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
    Židovská 1, 811 02 Bratislava 
    zastúpené Ing. Vladimírom Grežom, riaditeľom 
                                                IČO: 30 794 544 
    ako preberajúci 
 
 

Článok 1 
 

 Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej organizácii Bratislavské kultúrne 
a informačné  stredisko  sú  nehnuteľnosti  nachádzajúce  sa  v Bratislave,  k. ú.  Staré  Mesto,  
na Námestí SNP (Stará tržnica), zapísané na liste vlastníctva č. 1656, a to:  
 
1. pozemok:  
parc. č. 96 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2322 m2............................ 115 614,42 Eur  
evidovaný ako parcela registra „C“  
 
2. časť stavby:  
súp. č. 101484, na pozemku parc. č. 96 
(špecifikované v čl. 2 ods. 2) 
 
vstupná cena stavby v celosti ........................................................................ 10 833 422,29 Eur 
stavba je kultúrna pamiatka, neodpisuje sa 
 
 

Článok 2 
 

 1) Majetok sa zveruje do správy Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších predpisov, so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecne záväzným 
nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách 
hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, okrem priestorov stavby, uvedených 
v odseku 2 tohto článku. 
 
 2) Bratislavské kultúrne a informačné stredisko berie na vedomie, že na 2. poschodí 
predmetnej budovy sídli Útvar hlavného kontrolóra Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorý užíva priestory označené ako miestnosti č. 301, 302, 303, 304, 305, 307 
s príslušenstvom, 308 a 310. Tieto priestory nie sú predmetom zverenia podľa tohto 
protokolu. 



Článok 3 
 
 Nehnuteľnosti špecifikované v čl. 1 a 2 sa zverujú do správy Bratislavskému 
kultúrnemu a informačnému stredisku na organizáciu kultúrnych, spoločenských a iných 
podujatí v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
466/2012, bodu B, zo dňa 2.2.2012.   
 

Článok 4 
 
 Zverenie nehnuteľností špecifikovaných v čl. 1 a 2 tohto protokolu schválilo Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa .................. 
uznesením č. ........................... 
 

Článok 5 
 

 Preberajúci berie na vedomie, že stavba súp. č. 101484, nachádzajúca sa v k. ú. Staré 
Mesto na pozemku parc. č. 96 (Stará tržnica), bola užívaná ako mestská tržnica na 
prevádzkovanie trhoviska; preberajúci sa zaväzuje zabezpečiť na príslušnom stavebnom úrade 
užívacie povolenie na túto stavbu v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 466/2012, bodu B, zo dňa 2.2.2012, ktorým bolo schválené využitie 
Starej tržnice na organizáciu kultúrnych, spoločenských a iných podujatí.  
 

Článok 6 
 
 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko sa oboznamuje so skutočnosťou, že dňa 
16.2.2010 bola medzi hlavným mestom SR Bratislava a spoločnosťou Devel Passage s.r.o., so 
sídlom na Laurinskej 17 v Bratislave, ako vlastníkom susedných nehnuteľností, a to pozemku 
parc. č. 97 a polyfunkčného domu súp. č. 64, nachádzajúceho sa na tomto pozemku a 
označeného ako Central Passage, uzavretá dohoda, v ktorej hlavné mesto SR Bratislava 
deklarovalo záväzok voči tejto spoločnosti strpieť povinnosť zachovania únikovej cesty cez 
priestory Starej tržnice, susediace s nehnuteľnosťou vo vlastníctve tejto spoločnosti; 
podpisom tohto protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza uvedený záväzok na 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.  
 

Článok 7 
 

 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko berie na vedomie, že stavba súp. č. 
101484 nachádzajúca sa v k. ú. Staré Mesto na pozemku parc. č. 96, Stará tržnica, je zapísaná 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych 
pamiatok pod číslom 650/0 a je chránená v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov. Taktiež berie na vedomie, že zámery na 
stavebné zásahy a úpravy v objekte je potrebné konzultovať s Mestským ústavom ochrany 
pamiatok, a že všetky stavebné úpravy a zásahy v objekte musia byť vopred odsúhlasené 
Krajským pamiatkovým úradom.  

Článok 8 
 
 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko berie na vedomie akcie schválené 
vedením hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa majú konať v Starej tržnici v I. polroku 2012 
– ich zoznam tvorí prílohu tohto protokolu. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko sa 
zároveň zaväzuje dodržať schválené termíny týchto akcií. 



Článok 9 
 

Preberajúci na základe tohto protokolu bude vykonávať správu uvedených 
nehnuteľností v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a platných 
predpisov tak, aby vlastníkovi hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave nevznikla 
žiadna škoda.  
 

Článok 10 
 

 Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zverenia preberajúcim bude spísaný 
najneskôr do 30 dní od podpísania tohto protokolu obidvoma zmluvnými 
stranami. Odovzdávajúci vyhlasuje, že na predmete zverenia neviaznu žiadne dlhy, bremená, 
ani iné právne povinnosti. 
 

Článok 11 
 

 1) Tento protokol o zverení majetku sa povinne zverejňuje podľa § 5a ods. 5 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.  
 

2) Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  
 
 

Článok 12 
 

 Protokol sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 
strana obdrží tri exempláre.  
 

Článok 13 
 

Strany si 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: 
 
 
Za hlavné mesto SR Bratislavu   Za Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
       Milan F t á č n i k        Ing. Vladimír  G r e ž o 
        primátor                 riaditeľ 
 



 
Príloha č. 1 
 

Prehľad žiadostí  o  nájom priestorov Starej tržnice v Bratislave  
 (stav k 15.2.2012) 

 
 
dátum konania akcie žiadateľ/ č. žiadosti    akcia 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
1) 29.2.2012        Študentský parlament fakulty manažmentu          „Lámavica 2012“ 
           Ekonomickej univerzity v Bratislave                    OPP 6.2.2012 súhlas 
         Ž 9/2012 – NZ na pripomienkovaní 
 
2) 11. – 13.3.2012        PROMEA COMMUNICATIONS s.r.o. event pre Slovenskú sporiteľňu 
            Ž 72/2011     OPP 30.1.2012 súhlas 
 
3)  20.3.2012         OK AGENCY, s.r.o.          raut pre českú farmaceutickú spol. 
            Ž 14/2012     dáme do OPP 20.2.2012 
 
3)  21.4.2012                     kancelária primátora   veselica v rámci akcie 
          Ž 6/2012     Bratislava pre všetkých  

OPP 30.1.2012 súhlas 
 
4)  24. – 25.4. 2012        INSTITUTE OF PROMOTION s.r.o.  event pre Západosl. energet. 
            Ž 3/2012     OPP 30.1.2012 súhlas 
 
5) 27. – 28.4.2012         Go go Slovakia s.r.o./atelier babylon módna prehliadka 
         dáme do OPP 20.2.2012 
 
6) 1.5.2012          IMT MEDIA s.r.o./ atelier babylon koncert IMT SMILE 
     (alebo 30.4. a 2.5.2012)         Ž 1/2012     dáme do OPP 20.2.2012 
 
7) 6. –8.  5.2012           Slovak Promo Management, s.r.o.  gala večierok 
               Ž  68/2011    OPP 19.12.2011 súhlas 
 
8) 11.5.2012 alebo 18.5.2012  BRAND ADVERTISING s.r.o. event 
      Ž 12/2012    dáme do OPP 20.2.2012 
 
9) 22.5.2012 a 6.6.2012          Company, s.r.o.       slávnostné galavečery pre kozmetickú  
      Ž12/2012     spoločnosť 
         dáme do OPP 20.2.2012 
 
10)  24.5., 31.5. alebo 7.6.2012  ELoo! s.r.o.    event 
       Ž 10/2012    dáme do OPP 20.2.2012 
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Uznesenie č. 455/2012 
     zo dňa 15. 03. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča   

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť zverenie nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 96 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 2 322 m2, evidovaného ako parcela registra „C“, ako aj časti 
stavby súp. č. 101484 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 96, LV č. 1656, Stará tržnica, 
okrem priestorov označených ako miestnosti č. 301, 302, 303, 304, 305, 307 s príslušenstvom, 
308 a 310, nachádzajúcich sa na 2. poschodí stavby, v ktorých sídli Útvar hlavného kontrolóra 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy Bratislavskému kultúrnemu 
a informačnému stredisku, príspevkovej organizácii hlavného mesta SR Bratislavy, so sídlom 
na Židovskej 1 v Bratislave, IČO 30794544, podľa § 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. 

- - - 

 



 


