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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

1. Odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy , k.ú. Devín, zvereného 
do správy mestskej časti Bratislava – Devín na základe protokolu č. 64/1992 zo dňa 21.8.1992 
o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava – Devín , 
a to objektu budovy verejného WC na Muránskej ulici v Devíne , súp.č. 4372 , LV č.27,  
nachádzajúceho sa na pozemku  registra „C“ katastra nehnuteľností , k.ú. Devín , parc.č.914/2 
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130  m2 , v zmysle Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy, čl. 84 ods.1 písm. a), z dôvodu, že ide o majetok, ktorý hlavné mesto SR Bratislava 
potrebuje vo verejnom záujme  

2. Zverenie objektu budovy verejného WC na Muránskej ulici v Devíne, súp.č. 4372 , LV č.27,  
nachádzajúceho sa na pozemku  registra „C“ katastra nehnuteľností , k.ú. Devín , parc.č.914/2 
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130  m2 , v zmysle čl. 85 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy Generálnemu investorovi Bratislavy, ktorý na základe plnomocenstva hlavného 
mesta SR Bratislavy zo dňa 16.3.2012 bude realizovať stavbu „ výstavba verejných WC 
v Devíne “ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET  : Návrh na:  

1. Odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy , k.ú. 
Devín, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Devín na základe 
protokolu č. 64/1992 zo dňa 21.8.1992 o zverení majetku hlavného mesta 
SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava – Devín , a to objektu 
budovy verejného WC na Muránskej ulici v Devíne , súp.č. 4372 , LV č.27,  
nachádzajúceho sa na pozemku  registra „C“ katastra nehnuteľností , k.ú. 
Devín , parc.č.914/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130  m2   

2. Zverenie objektu budovy verejného WC na Muránskej ulici v Devíne, súp.č. 
4372 , LV č.27,  nachádzajúceho sa na pozemku  registra „C“ katastra 
nehnuteľností , k.ú. Devín , parc.č.914/2 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 130  m2, do správy Generálnemu investorovi Bratislavy  

 
 
ŽIADATE Ľ   :            Generálny investor Bratislavy 
                                      Záporožská 5 
                                      852 92  Bratislava 
 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA  STAVBY  
 
objekt WC v Devíne                         súp.č. 4372                 parc.č. 914/2                        LV č. 27 
 
nadobúdacia hodnota majetku        ........................................................                      14 182 Eur 
 
 
zverený do správy MČ Bratislava - Devín protokolom č. 64/1992  
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 

Generálny investor Bratislavy požiadal listom zo dňa 28.5.2012 o odňatie správy nehnuteľného 
majetku hlavného mesta SR Bratislavy , k.ú. Devín, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – 
Devín na základe protokolu č. 64/1992 zo dňa 21.8.1992 o zverení majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava – Devín , a to objektu budovy verejného WC na 
Muránskej ulici v Devíne , súp.č. 4372 , LV č.27,  nachádzajúceho sa na pozemku  registra „C“ 
katastra nehnuteľností , k.ú. Devín , parc.č.914/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130  m2 , 
v zmysle čl. 85 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy .  
  Hlavné mesto SR Bratislava udelilo dňa 16.3.2012 plnú moc Generálnemu investorovi 
Bratislavy na zastupovanie vo všetkých veciach súvisiacich s obstarávaním prípravy , s vydaním 
stavebného povolenia, s realizáciou a kolaudáciou stavby „ Výstavba verejných WC v Devíne “  . 
 Listom zo dňa 12.7.2012 a následne listom zo dňa  21.8.2012 sme sa obrátili na mestskú časť 
Bratislava – Devín , aby nám vyčíslila zostatkovú hodnotu predmetného objektu a dopočítala odpisy 
podľa platných zákonov SR. Mestská časť nám listom zo dňa 23.8.2012 zaslala vyčíslenie hodnoty 
predmetnej budovy, ktorá je 0,00 Eur.    
 Mestská rada dňa 5.9.2012 spoločným uznesením č. 642/2012 odporučila materiál 
prerokovať v mestskom zastupiteľstve dňa 26. a 27.9.2012. 
   























Protokol č............ 
o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 
VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
    zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom 
    IČO: 603 481 
     
 
 
SPRÁVCA:   Mestská časť Bratislava - Devín 
    Kremeľská 36, 841 10 Bratislava 
    zastúpená starostkou Ing. Ľubicou Kolkovou 
                                                IČO: 603 422 
                                       
 
 
 

Článok 1 
 

 Predmetom odňatia správy  majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo  správy MČ Bratislava – Devín je nehnuteľnosť , a to 
objekt WC v Devíne, súp.č. 4372, zapísaný na LV č.27, nachádzajúci sa na pozemku registra 
„C“ katastra nehnuteľností , v katastrálnom území Devín , parc.č.914/2, ktorého  
obstarávacia cena ..............................................................................................14 182,-Eur 
oprávky..............................................................................................................................,-Eur 
zostatková cena ku dňu......................................................................................................,-Eur 
 
 
 

Článok 2 
 

 Predmetný objekt sa bezodplatne zveril do správy MČ Bratislava – Devín v súlade so 
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v súlade s článkom 85 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy a ustanovením § 4 VZN č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 

Článok 3 
 
 Odňatie správy objektu špecifikovaného v čl. 1 tohto protokolu schválilo Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa .......... uznesením č. 
.......... 
 

Článok 4 
 

 K fyzickému odovzdaniu stavby nedôjde, nakoľko hlavné mesto SR Bratislava stav 
nehnuteľnosti pozná a v takom stave ho preberá. Správca  prehlasuje, že na predmete zverenia 
neviaznu žiadne dlhy, bremená, ani iné právne povinnosti. 
 

 



 
Článok 5 

 
Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami . Tento 

protokol je povinne zverejňovaný  podľa ust. §5a ods. 5 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 (Občiansky zákonník) dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vlastníka. 
 
 

Článok 8 
 

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

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 MČ Bratislava - Devín 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
       Milan F t á č n i k        Ľubica Kolková  
        primátor                   starostka MČ Bratislava - Devín 



Protokol č. 
o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 
VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
    zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom 
    IČO: 603 481 
    ako odovzdávajúci 
 
 
SPRÁVCA:   Generálny investor Bratislavy 
    Záporožská 5, 852 92 Bratislava 
    zastúpený Ing. Danou Zálešákovou 
                                               poverenou vedením organizácie  
                                      IČO: 698 393 
    ako preberajúci 
 
 
 

Článok 1 
 

 Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy Generálneho investora Bratislavy je nehnuteľnosť , 
a to objekt WC v Devíne, súp.č. 4372, zapísaný na LV č.27, nachádzajúci sa na pozemku 
registra „C“ katastra nehnuteľností , v katastrálnom území Devín , parc.č.914/2,  
v hodnote  .................................................................................................... ,-Eur 
 

Článok 2 
 

 Predmetný objekt sa bezodplatne zveruje do správy Generálneho investora Bratislavy 
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v súlade s článkom 85 Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy a ustanovením § 4 VZN č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Článok 3 
 
 Zverenie objektu špecifikovaného v čl. 1 tohto protokolu schválilo Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa .......... uznesením č. 
......... 

 
 

 
Článok 4 

 
 Generálny investor Bratislavy na základe tohto protokolu hospodári so zvereným 
majetkom v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, zásadami hospodárenia 
s majetkom mesta.  

 
Článok 5 

 
 Zmena účelu využitia nehnuteľností zverených do správy podlieha schváleniu 
mestským zastupiteľstvom. 
 

Článok 6 



 
 K fyzickému odovzdaniu stavby nedôjde, nakoľko Generálny investor Bratislavy stav 
nehnuteľnosti pozná a v takom stave ho preberá. Odovzdávajúci prehlasuje, že na predmete 
zverenia neviaznu žiadne dlhy, bremená, ani iné právne povinnosti. 
 

Článok 7 
 

Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami . Tento 
protokol je povinne zverejňovaný  podľa ust. §5a ods. 5 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 (Občiansky zákonník) dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vlastníka. 
 
 

Článok 8 
 

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

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   Generálny investor Bratislavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
       Milan F t á č n i k        Ing. Dana Zálešáková 
        primátor                   poverená vedením organizácie 







 


