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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 

Dodatok č. 11 88 0178 11 02  k protokolu č. 11 88 0178 11 00 o zverení správy nehnuteľného 
majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov 
podľa čl. 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava 
– Petržalka za účelom realizácie projektu „Revitalizácia Vlasteneckého námestia“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  : Návrh na schválenie dodatku k protokolu o zverení správy 
nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do 
správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka  

 
ŽIADATE Ľ  : Mestská časť Bratislava – Petržalka 
    Kutlíkova 17, 852 12  Bratislava 
    IČO: 00 603 201 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 

Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka je 
novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 4423/3 – zastavaná plocha a nádvoria 
o výmere 4001 m2, k. ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 53/2011, zo 
dňa 10.10.2011 vyhotoveného Ing. Gregorom Mročom, geodetické a kartografické práce, 
Trebišovská 1, Košice, IČO: 32 482 434 z pozemkov registra „C“ zapísaných na LV č. 1748, 
a to:  
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
parc. č. 4423/3 – zastavaná plocha vo výmere      847 m2, ....................... 42 172,87 Eur  
parc. č. 4423/4 – zastavaná plocha vo výmere          5 m2, ........................     248,95 Eur 
parc. č. 4423/5 – zastavaná plocha vo výmere      102 m2, ........................  5 078,67 Eur 
parc. č. 4423/13 – zastavaná plocha vo výmere      35 m2, ........................  1 742,68 Eur 
parc. č. 4426/2 – ostatná plocha vo výmere            23 m2, .......................      114,52 Eur 
parc. č. 4426/3 – ostatná plocha vo výmere            76 m2,  ......................      378,41 Eur 
parc. č. 4427/2 – zastavaná plocha vo výmere        34 m2, ......................    1 692,89 Eur 
parc. č. 4428/11 – ostatná plocha vo výmere        271 m2, ......................    1 349,33 Eur 
parc. č. 4428/12 – ostatná plocha vo výmere        268 m2,  .....................    1 334,40 Eur 
parc. č. 4428/13 – ostatná plocha vo výmere          75 m2, ......................       373,43 Eur 
parc. č. 4428/21 – ostatná plocha vo výmere     1 512 m2, ......................    7 528,38 Eur 
parc. č. 4428/38 – ostatná plocha vo výmere          19 m2, ......................         94,60 Eur 
parc. č. 4428/39 – ostatná plocha vo výmere          27 m2, ......................       134,44 Eur 
parc. č. 4428/40 – ostatná plocha vo výmere          89 m2, ......................       443,14 Eur 
parc. č. 4429/2 – zastavaná plocha vo výmere      557 m2, .....................   27 733,52 Eur 
parc. č. 4438/2 – zastavaná plocha vo výmere        61 m2, .....................     3 037,24 Eur 
 
a pozemky registra „C“, k. ú. Petržalka, zapísané na LV č. 1748, a to:  
parc. č. 4423/14 – zastavaná plocha vo výmere 1 425 m2, ........................70 952,00 Eur 
parc. č. 4423/15 – zastavaná plocha vo výmere      24 m2, .......................   1 194,98 Eur 
parc. č. 4426/1 – ostatná plocha vo výmere       1 709 m2, .......................   8 509,26 Eur 
parc. č. 4427/1 – zastavaná plocha vo výmere      977 m2, ....................... 48 645,69 Eur 
parc. č. 4428/20 – ostatná plocha vo výmere        147 m2, ......................       731,93 Eur 
parc. č. 4428/37 – ostatná plocha vo výmere          76 m2, ......................       378,41 Eur 
parc. č. 4428/42 – ostatná plocha vo výmere          99 m2, ......................       492,93 Eur 
parc. č. 4432/2 – zastavaná plocha vo výmere        57 m2, .....................     2 838,08 Eur 
_______________________________________________________________________ 
     spolu :      8 515 m2           227 200,75 Eur 
 



SKUTKOVÝ STAV    
 
 Na základe uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
538/2008 zo dňa 30.10.2008 a č. 672/2009 zo dňa 2.4.2009 boli zverené do správy mestskej 
časti Bratislava – Petržalka protokolmi č. 118810160800, č. 118802870900, č. 118806180900 
nehnuteľnosti – pozemky parc. č. 4423/3, 4423/4, 4423/5, 4426/1, 4426/2, 4427/1, 4427/2, 
4428/11, 4428/12, 4428/13, 4428/20, 4428/21, 4428/38, 4428/39, 4428/40, 4428/42, 4429/2, 
4432/2 a 4438/2 s podmienkou, že mestská časť Bratislava – Petržalka preukáže získanie 
finančných prostriedkov z Európskych fondov do 31.12.2009. Uznesením č. 843/2009 zo dňa 
17.12.2009 a č. 844/2009 zo dňa 17.12.2009 bol predĺžený termín preukázania finančných 
prostriedkov do 31.12.2010. Uvedené uznesenia pre uplynutie času stratili platnosť.  

Vzhľadom k tomu, že celé územie Vlasteneckého námestia v Bratislave bolo potrebné 
riešiť komplexne rozhodlo sa hlavné mesto SR Bratislava na základe žiadosti Mestskej časti 
Bratislava - Petržalka všetky pozemky tvoriace Vlastenecké námestie v Bratislave zveriť do 
správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka jedným novovytvoreným protokolom č. 11 88 
0178 11 00, ktorý bol podpísaný odovzdávajúcim dňa 05.04.2011. Mestská časť Bratislava – 
Petržalka bola zaviazaná, že v lehote do 31.12.2012 preukáže získanie finančných 
prostriedkov z Európskych fondov.  
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR listom zo dňa 18.05.2011 
požiadalo o predĺženie lehoty zverenia dotknutých pozemkov na dobu neurčitú, najmenej 
však do 31.12.2016. Z tohto dôvodu pristúpilo hlavné mesto SR Bratislava k uzatvoreniu 
dodatku č. 11 88 0178 11 01 k pôvodnému protokolu, ktorým sa pozemky uvedené 
v protokole č. 11 88 0178 11 00 zverili do správy Mestskej časti  Bratislava – Petržalka na 
dobu neurčitú, najmenej však do 31.12.2016 s podmienkou, že Mestská časť Bratislava  - 
Petržalka preukáže získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov, inak je povinná 
vrátiť predmet zverenia do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. Zverenie 
pozemkov do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka bolo schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2011, zo dňa 03.03.2011 a č. 
203/2011, zo dňa 30.06.2011. 
 Následne boli v katastri nehnuteľností uskutočnené viaceré zmeny v údajoch Správy 
katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu. Geometrickým plánom č. 53/2011, zo dňa 
10.10.2011 boli všetky zverené pozemky zlúčené do jednej novovytvorenej parc. č. 4423/3 k. 
ú. Petržalka. Z dôvodu uskutočnenia zmien v údajoch katastra nehnuteľností požiadalo 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o predloženie aktuálnych zverovacích 
protokolov k predmetným pozemkom a tak zabezpečiť splnenie podmienky získania 
finančných prostriedkov z Európskych fondov. 



























 
Dodatok č. 11 88 0178 11 02 

k protokolu č. 11 88 0178 11 00 o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov  

 
 

VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava  
    zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom 
    IČO: 603 481 
 
 
SPRÁVCA:   Mestská časť Bratislava – Petržalka  
    Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava  
    zastúpené starostom Vladimírom Bajanom 
    IČO: 603 201 
 
 Týmto dodatkom sa  Článok 1 Protokolu č. 11 88 0178 11 00 o zverení správy 
nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky a s ním súvisiacich práv a 
záväzkov mení a upravuje nasledovne:   

Článok 1 
Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka je 
novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 4423/3 – zastavaná plocha a nádvoria 
o výmere 4001 m2, k. ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 53/2011, zo 
dňa 10.10.2011 vyhotoveného Ing. Gregorom Mročom, geodetické a kartografické práce, 
Trebišovská 1, Košice, IČO: 32 482 434 z pozemkov registra „C“ zapísaných na LV č. 1748, 
a to:  
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
parc. č. 4423/3 – zastavaná plocha vo výmere      847 m2, ....................... 42 172,87 Eur  
parc. č. 4423/4 – zastavaná plocha vo výmere          5 m2, ........................     248,95 Eur 
parc. č. 4423/5 – zastavaná plocha vo výmere      102 m2, ........................  5 078,67 Eur 
parc. č. 4423/13 – zastavaná plocha vo výmere      35 m2, ........................  1 742,68 Eur 
parc. č. 4426/2 – ostatná plocha vo výmere            23 m2, .......................      114,52 Eur 
parc. č. 4426/3 – ostatná plocha vo výmere            76 m2,  ......................      378,41 Eur 
parc. č. 4427/2 – zastavaná plocha vo výmere        34 m2, ......................    1 692,89 Eur 
parc. č. 4428/11 – ostatná plocha vo výmere        271 m2, ......................    1 349,33 Eur 
parc. č. 4428/12 – ostatná plocha vo výmere        268 m2,  .....................    1 334,40 Eur 
parc. č. 4428/13 – ostatná plocha vo výmere          75 m2, ......................       373,43 Eur 
parc. č. 4428/21 – ostatná plocha vo výmere     1 512 m2, ......................    7 528,38 Eur 
parc. č. 4428/38 – ostatná plocha vo výmere          19 m2, ......................         94,60 Eur 
parc. č. 4428/39 – ostatná plocha vo výmere          27 m2, ......................       134,44 Eur 
parc. č. 4428/40 – ostatná plocha vo výmere          89 m2, ......................       443,14 Eur 
parc. č. 4429/2 – zastavaná plocha vo výmere      557 m2, .....................   27 733,52 Eur 
parc. č. 4438/2 – zastavaná plocha vo výmere        61 m2, .....................     3 037,24 Eur 
 
a pozemky registra „C“, k. ú. Petržalka, zapísané na LV č. 1748, a to:  
parc. č. 4423/14 – zastavaná plocha vo výmere 1 425 m2, ........................70 952,00 Eur 
parc. č. 4423/15 – zastavaná plocha vo výmere      24 m2, .......................   1 194,98 Eur 
parc. č. 4426/1 – ostatná plocha vo výmere       1 709 m2, .......................   8 509,26 Eur 
parc. č. 4427/1 – zastavaná plocha vo výmere      977 m2, ....................... 48 645,69 Eur 
parc. č. 4428/20 – ostatná plocha vo výmere        147 m2, ......................       731,93 Eur 
parc. č. 4428/37 – ostatná plocha vo výmere          76 m2, ......................       378,41 Eur 
parc. č. 4428/42 – ostatná plocha vo výmere          99 m2, ......................       492,93 Eur 
parc. č. 4432/2 – zastavaná plocha vo výmere        57 m2, .....................     2 838,08 Eur 
_______________________________________________________________________ 
     spolu :      8 515 m2           227 200,75 Eur 
 



 
 
 
 
Ostatné ustanovenia Protokolu č. 11 88 0178 11 00 o zverení správy nehnuteľného 

majetku hlavného mesta Slovenskej republiky a s ním súvisiacich práv a záväzkov zostávajú 
nezmenené.  
  
 Dodatok č. 11 88 0178 11 02 sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch, s platnosťou 
originálu, z ktorých každá strana  dostane tri exempláre. 
  

Dodatok č. 11 88 0178 11 02 nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu 
poslednou zo strán. Strany si dodatok  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  


