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5.1.

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
zverenie pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/611 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
232 m2 evidovaný v katastri nehnuteľností ako parcela registra „C“ zapísaná na liste vlastníctva č.
46 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za účelom realizácie projektu
„Regenerácia verejného priestranstva – Školského námestia na Dlhých Dieloch“.

Dôvodová správa

PREDMET:

Návrh na zverenie pozemku parc. č. 1669/611 v k. ú. Karlova Ves, do
správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, za účelom
„Regenerácie verejného priestranstva – Školského námestia na Dlhých
Dieloch“

ŽIADATEĽ:

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8
842 62 Bratislava
IČO 00 603 520

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU
parc. č.
1669/611

druh pozemku
výmera v m2
zastavané plochy a nádvoria
232

pozn.
LV č. 46

hodnota/Eur__
11 551,48

SKUTKOVÝ STAV
Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností
parc. č. 1669/611 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 232 m² k. ú. Karlova Ves, zapísaného na
liste vlastníctva č. 46.
Starostka mestskej časti Bratislava – Karlova Ves požiadala o zverenie pozemku parc. č.
1669/611 k. ú. Karlova Ves vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Ide o pozemok
nachádzajúci sa pred hlavným vchodom Základnej školy Majerníkova 60-62 a tvorí súčasť námestia
medzi touto školou a kostolom Dlhé Diely.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Operačný
program Bratislavský kraj v spolupráci s Bratislavským krajom vyhlásilo dňa 25. 1. 2012 priebežnú
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Bratislavský kraj. Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves č. 184/2012 zo dňa 7. 2. 2012, ktorým vzalo toto zastupiteľstvo na vedomie informáciu
o pripravovanej realizácií projektu „Regenerácia verejného priestranstva – Školského námestia na
Dlhých Dieloch“, zaslala táto mestská časť Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR
žiadosť o rezerváciu termínu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný
program Bratislavský kraj.
V rámci uvedeného projektu chce mestská časť Karlova Ves upraviť aj verejné priestranstvo
na pozemku parc. č. 1669/611. Aby bolo možné zahrnúť uvedenú nehnuteľnosť do tohto programu,
musí byť zverená do správy tejto mestskej časti. Susedný pozemok parc. č. 1669/575 k. ú. Karlova
Ves, ktorý tvorí väčšinu spomínaného námestia, je zverený do správy mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves.
Hodnota zverovaného pozemku je stanovená vo výške 11 551,48 Eur.
Podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy môže hlavné mesto SR
Bratislava zveriť zo svojho majetku do správy mestským častiam majetok, ktorý mestské časti
potrebujú na plnenie úloh miestnej samosprávy.

Protokol o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves
číslo: ........................

VLASTNÍK:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom
IČO: 603 481
ako odovzdávajúci

SPRÁVCA:

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpené starostkou Ivetou Hanulíkovou
IČO: 603 520
ako preberajúci

Článok 1
Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves je pozemok
registra „C“ parc. č. 1669/611 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 232 m² k. ú. Karlova
Ves zapísaný na liste vlastníctva č. 46.
Článok 2
Predmetný pozemok sa zveruje do správy Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za
účelom zaradenia tohto pozemku do projektu „Regenerácia verejného priestranstva –
Školského námestia na Dlhých Dieloch“.
Článok 3
Zverenie pozemku špecifikovaného v čl. 1 tohto protokolu schválilo Mestské
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa 26. 4. 2012
uznesením č. ........
Článok 4
Predmet zverenia sa bezodplatne zveruje do správy Mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.
Článok 5
Hodnota predmetu zverenia bola stanovená vo výške 11 551,48 Eur.

Článok 6
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves na základe tohto protokolu bude vykonávať
správu uvedeného pozemku v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a platných predpisov tak, aby vlastníkovi hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave
nevznikla žiadna škoda.
Článok 7
K fyzickému odovzdaniu pozemku nedôjde, nakoľko Mestská časť Bratislava –
Karlova Ves stav pozemku pozná a v takomto ho preberá. Odovzdávajúci vyhlasuje, že na
predmete zverenia neviaznu žiadne dlhy, bremená, ani iné právne povinnosti.
Článok 8
Protokol nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma stranami.
Článok 9
Protokol sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých každá
strana obdrží tri exempláre.
Článok 10
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:
Za hlavné mesto SR Bratislavu

Preberajúci:
Za Mestskú časť Bratislava – Karlova
Ves

–––––––––––––––––––––––––––––Milan F t á č n i k

–––––––––––––––––––––––––––––––––Iveta H a n u l í k o v á

primátor

starostka

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/611, do správy
mestskej časti Bratislava–Karlova Ves
Kód uzn.: 5.1

Uznesenie č. 496/2012
zo dňa 12. 04. 2012
Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť zverenie pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/611 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 232 m2, evidovaného v katastri nehnuteľností ako parcela registra „C“,
zapísaná na LV č. 46, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy podľa článku 82 ods. 2
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava–Karlova Ves za
účelom realizácie projektu „Regenerácia verejného priestranstva – Školského námestia na
Dlhých Dieloch“.
---

