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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zverenie pozemkov registra „C“ v k. ú. Ružinov: 
• parc. č. 15638/94 – ostatné plochy vo výmere 101 m2, 
• parc. č. 15638/95 – ostatné plochy vo výmere 2455 m2, 
• parc. č. 15640/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 405 m2, 
• parc. č. 15640/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 785 m2, 
• parc. č. 15640/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 411 m2, 
• parc. č. 15640/58 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7995 m2, 
evidovaných v katastri nehnuteľností na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
podľa článku 82 ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava – 
Ružinov, z dôvodu, že tieto pozemky sa nachádzajú v areáli ZŠ Medzilaborecká 11 v Bratislave, 
ktorej budovy a časť pozemkov v jej areáli  má mestská časť Bratislava – Ružinov vo vlastníctve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET : Návrh na zverenie pozemkov parc. č. 15638/94,95, 15640/2,3,4,58 
v k. ú. Ružinov,  do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov  

 
ŽIADATE Ľ:   Mestská časť Bratislava – Ružinov 
    Mierová 21 
    827 05 Bratislava 
    IČO: 00 603 155 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
 
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    hodnota/Eur__ 
15638/94        ostatné plochy                                  101                    LV č. 1                  6 705,39 
15638/95        ostatné plochy                                2455                    LV č. 1              162 987,45 
15640/2          zastavané plochy a nádvoria            405                    LV č. 1                26 887,95 
15640/3          zastavané plochy a nádvoria            785                    LV č. 1                52 116,15 
15640/4          zastavané plochy a nádvoria            411                    LV č. 1                27 286,29 
15640/58        zastavané plochy a nádvoria          7995                    LV č. 1              530 788,05 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
celková hodnota pozemkov:                                                                                       806 771,28 Eur 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností 
parc. č. 15638/94, 15638/95, 15640/2, 15640/3, 15640/4, 15640/58, k. ú. Ružinov, zapísaných na 
liste vlastníctva č. 1. Uvedené pozemky sa nachádzajú v areáli ZŠ Medzilaborecká 11. 
 ZŠ Medzilaborecká 11 - stavba súp. č. 139 na parc. č. 15640,2,3,4, 15638/10,8  bola 
Protokolom o zverení správy nehnuteľného majetku hl. m. SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv 
a záväzkov číslo 11 88 0458 04 00 zo dňa 20.7.2004 zverená do správy mestskej časti Bratislava – 
Ružinov a Dodatkom č. 11 88 0458 04 01 k protokolu č. 11 88 0458 04 00 o zverení správy 
nehnuteľného majetku hl. m. SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo dňa 13.7.2005 
bola mestskej časti Bratislava – Ružinov zverená do správy aj časť vtedy majetkovoprávne 
usporiadaných pozemkov nachádzajúcich sa v areáli ZŠ Medzilaborecká 11, a to pozemkov   
registra C parc. č. 15640/5, 15638/7, 15638/8, 15638/9, 15638/10, k. ú. Ružinov. 
 Zmluvou o bezodplatnom prevode nehnuteľností do vlastníctva mestských častí v zmysle 
ustanovenia § 31b zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislave v znení neskorších predpisov 
č. 248804621100 zo dňa 20.12.2011 nadobudla mestská časť Bratislava – Ružinov medzi iným aj 
pozemky a stavby nachádzajúce sa v areáli ZŠ Medzilaborecká 11, a to: pozemky registra C parc.   
č. 15640/5, 15638/7,8,9,10 a stavby súp. č. 139 na pozemkoch parc. č. 15638/8,10,                   
parc. č. 15640/2,3,4, k. ú. Ružinov. 
 Starosta mestskej časti Bratislava – Ružinov požiadal o zverenie pozemkov nachádzajúcich 
sa v areáli ZŠ Medzilaborecká 11, ktoré boli dodatočne majetkovoprávne usporiadané a zapísané   
na LV č. 1 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislava, a to pozemkov registra C parc.                 
č. 15638/94, 15638/95, 15640/2, 15640/3, 15640/4, 15640/58, k. ú. Ružinov. 
 Hodnota zverovaných pozemkov je stanovená vo výške 806 771,28 Eur. 
 Podľa článku 82 ods. 1 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 – 

Ružinov 
číslo: 11 88 0... 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:   Mestská časť Bratislava – Ružinov 
    Mierová 21, 827 05 Bratislava 
                                               zastúpená starostom Dušanom Pekárom 
                                                IČO: 00 603 155 
    ako preberajúci 
 
 
 

Článok 1 
 Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov sú pozemky 
registra C v k. ú. Ružinov: 
• parc. č. 15638/94 – ostatné plochy vo výmere 101 m2, 
• parc. č. 15638/95 – ostatné plochy vo výmere 2455 m2, 
• parc. č. 15640/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 405 m2, 
• parc. č. 15640/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 785 m2, 
• parc. č. 15640/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 411 m2, 
• parc. č. 15640/58 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7995 m2, 
zapísané na liste vlastníctva č. 1. 
 

 
Článok 2 

 Predmetné pozemky sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov 
z dôvodu, že tieto pozemky sa nachádzajú v areáli ZŠ Medzilaborecká 11 v Bratislave, ktorej 
budovy a časť pozemkov v jej areáli   má Mestská časť Bratislava – Ružinov vo vlastníctve. 
 
 

Článok 3 
 Zverenie pozemkov špecifikovaných v čl. 1 tohto protokolu schválilo Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa 25.10.2012 
uznesením č. ..../2012. 
 

 
Článok 4 

 Predmet zverenia sa bezodplatne zveruje do správy Mestskej časti Bratislava – 
Ružinov 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 806 771,28 Eur 

 
 

Článok 6 
 Mestská časť Bratislava – Ružinov 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 7 

 K fyzickému odovzdaniu pozemkov nedôjde, nakoľko Mestská časť Bratislava – 
Ružinov stav pozemkov pozná a v takomto ich 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:      Preberajúci: 
Hlavné mesto SR Bratislavu  Mestská časť Bratislava – Ružinov 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
             Milan F t á č n i k                          Dušan P e ká r 
    primátor hl. m. SR Bratislavy         starostka MČ Bratislava - Ružinov 





Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15638/94, parc.                 
č. 15638/95, parc. č. 15640/2, parc. č. 15640/3, parc. č. 15640/4 a parc. č. 15640/58, do 
správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Kód uzn.: 5.1 
 

Uznesenie č. 663/2012 
     zo dňa 11. 10. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť zverenie pozemkov registra „C“ v k. ú. Ružinov: 
• parc. č. 15638/94 – ostatné plochy vo výmere 101 m2, 
• parc. č. 15638/95 – ostatné plochy vo výmere 2 455 m2, 
• parc. č. 15640/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 405 m2, 
• parc. č. 15640/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 785 m2, 
• parc. č. 15640/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 411 m2, 
• parc. č. 15640/58 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 995 m2, 
evidovaných v katastri nehnuteľností na LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, podľa článku 82 ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej 
časti Bratislava-Ružinov, z dôvodu, že tieto pozemky sa nachádzajú v areáli ZŠ 
Medzilaborecká 11 v Bratislave, ktorej budovy a časť pozemkov v jej areáli  má mestská časť 
Bratislava-Ružinov vo vlastníctve. 

- - - 

 







 


