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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
 
zverenie pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 2475/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1632 
m2, parc. č. 4696 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2067 m2 a novovytvorený pozemok parc. 
č. 1580/9 - ostatné plochy o výmere 2384 m2, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 58/2011, 
zo dňa 16.11.2011, vyhotoveného Ing. Georgom Mročom, geodetické a kartografické práce, 
Trebišovská 1, Košice, IČO: 32 482 434 z pozemku parc. č. 1580 – ostatné plochy o výmere 30059 
m2, evidované v katastri nehnuteľností ako parcely registra „C“, zapísané na liste vlastníctva č. 
1748 podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti 
Bratislava – Petržalka za účelom výstavby parkovacích domov.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Petržalka,   
    parc. č. 2475/2, 4696 a novovytvoreného pozemku parc. č. 1580/9  
    do správy mestskej časti Bratislava - Petržalka  
 
 
ŽIADATE Ľ  : Mestská časť Bratislava – Petržalka 
    Kutlíkova 17, 852 12  Bratislava 
    IČO: 00 603 201  
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.    druh pozemku výmera v m2   pozn.               hodnota v Eur           situovaná___ 
2475/2      zast. plochy                 1632   LV č. 1748      81 258,71 Eur        Jasovská ulica 
4696      zast. plochy                 2067   LV č. 1748    102 917,75 Eur        Einsteinová ulica 
1580/9      ostatné plochy      2384  GP č. 58/2011     11 870,14 Eur        Holičská ulica 
   Spolu:     6083 m2                 196 046,60 Eur 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 

Starosta mestskej časti Bratislava – Petržalka požiadal o zverenie pozemkov parc. č. 2475/2, 
parc. č. 4696 a novovytvorená parc. č. 1580/9 k. ú. Petržalka, zapísaných na liste vlastníctva č. 1748 
v prospech hlavného mesta SR Bratislavy. Dôvodom podania žiadosti je dlhotrvajúca snaha 
mestskej časti Bratislava – Petržalka o riešenie alarmujúcej situácie s parkovaním v Bratislave. 
Nepriaznivá situácia s parkovaním v mestskej časti Bratislava – Petržalka si v poslednom čase 
vyžaduje urýchlené koncepčné riešenie. Hlavné mesto SR Bratislava po vzájomných rokovaniach 
s mestskou časťou Bratislava – Petržalka dospelo k dohode, že v prvej etape mestská časť 
Bratislava – Petržalka zabezpečí vybudovanie parkovacích domov na ulici Jasovskej, Macharovej 
a Holičskej v Bratislave na pozemkoch uvedených v špecifikácií a v druhej etape budú parkovacie 
domy budované ako spoločný projekt hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava – 
Petržalka.  

Podľa stanoviska referátu generelov technickej infraštruktúry na pozemku parc. č. 4696 k. ú. 
Petržalka je vybudovaná verejná kanalizácia DN 400 mm.    

Pozemok parc. č. 4460 k. ú. Petržalka je dotknutý stavbou „ Nosného systému MHD, 
prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo 
námestie v Bratislave.“ 
 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 správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov  

číslo: 11 88 0373 12 00 
  
 

VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava  
    zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom 
    IČO: 00 603 481 
 
 
SPRÁVCA:   Mestská časť Bratislava – Petržalka  
    Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava  
    zastúpené starostom Vladimírom Bajanom 
    IČO: 00 603 201 
 

Článok 1 
 

 Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka sú pozemky 
registra „C“ zapísané na liste vlastníctva č. 1748 a novovytvorený pozemok parc. č. 1850/9 k. 
ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 58/2011, zo dňa 16.11.2011, 
vyhotoveného Ing. Georgom Mročom, geodetické a kartografické práce, Trebišovská 1, 
Košice, IČO: 32 482 434 z pozemku parc. č. 1580 – ostatné plochy o výmere 30059 m2, 
zapísaného na liste vlastníctva č. 1748 nachádzajúce sa na Jasovskej, Macharovej a Holičskej 
ulici v Bratislave, k. ú. Petržalka:  
 - parc. č. 2475/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1632 m2 .........81 258,71 Eur 
 - parc. č. 4696 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2067 m2 ...........102 917,75 Eur 
 - novovytvorená parc. č. 1580/9 - ostatné plochy o výmere 2384 m2 ...... 11 870,14 Eur 
 

Článok 2 
 

 Predmetné pozemky sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka 
výlučne za účelom vybudovania nových parkovacích domov na ulici Jasovskej, Macharovej 
a Holičskej v Bratislave. Mestská časť Bratislava – Petržalka zabezpečí všetky práce spojené 
s prípravu realizácie a samotnú realizáciu stavieb parkovacích domov na predmetných 
pozemkoch na vlastné náklady. Zverenie pozemkov parc. č. 2475/2, parc. č. 4696 
a novovytvoreného pozemku parc. č. 1580/9 k. ú. Petržalka schválilo Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa 28.06.2012 Uznesením č. 
........ 

Článok 3 
 

 Predmetné pozemky sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka s 
podmienkou, že mestská časť zabezpečí projektovú dokumentáciu a všetky práce spojené 
s prípravou a vybudovaním nových parkovací domov v súlade s predloženými Kritériami pre 
verejnú obchodnú súťaž, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť protokolu ako príloha č. 1 na 
vlastné náklady.  
  

Článok 4 
 

 Mestská časť Bratislava – Petržalka na základe tohto protokolu bude vykonávať 
správu uvedených pozemkov v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a platných predpisov tak, aby vlastníkovi hlavnému mestu Slovenskej republiky 
Bratislave nevznikla žiadna škoda.  



 
Článok 5 

 
 K fyzickému odovzdaniu pozemkov nedôjde, nakoľko Mestská časť Bratislava – 
Petržalka stav pozemkov pozná a v takomto stave pozemky uvedené v čl. 1 tohto protokolu 
preberá dňom podpísania protokolu poslednou zo zmluvných strán.  
 

Článok 6 
 

 Mestská časť Bratislava – Petržalka bola oboznámená so stanoviskami odborných 
oddelení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, a to: 
 - s vyjadrením referátu generelov technickej infraštruktúry zo dňa 29.05.2012, 
 - s územnoplánovacou informáciou zo dňa ....... 
 - so súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa ...... 
 - s vyjadrením oddelenia mestskej zelene zo dňa ..... 

Uvedené stanoviská berie Mestská časť Bratislava – Petržalka na vedomie a zaväzuje 
sa dodržiavať podmienky v nich stanovené. 
 

Článok 7 
 

  Predmetné pozemky sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka 
výlučne za účelom výstavby parkovacích domov. Mestská časť Bratislava – Petržalka sa 
týmto protokolom zaväzuje, že v lehote do 31.12.2017 vybuduje na uvedených pozemkoch 
parkovacie domy, inak je povinná vrátiť predmet zverenia do priamej správy hlavnému mestu 
SR Bratislave.  

Článok 8 
 

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

Protokol nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma stranami. 
 

Článok 9 
 

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 Mestskú časť Bratislava – Petržalka 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
       Milan   F t á č n i k        Vladimír   B a j a n 
        primátor                 starosta  















 


