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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

neschvaľuje 
 

zverenie pozemkov  registra „E“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12155/2 - zastavané plochy 
a nádvoria  vo výmere 109 m2, parc. č. 13097 - zastavané plochy a nádvoria  vo výmere  457 m2, 
parc. č. 13098/2 - zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 548 m2, parc. č. 13100/2 - zastavané 
plochy a nádvoria  vo výmere  56 m2, parc. č. 13100/101 - zastavané plochy a nádvoria  vo 
výmere175 m2, parc. č. 22068/2 - zastavané plochy a nádvoria  vo výmere  155 m2 a parc.                   
č.  22402/2 – ostatné plochy vo výmere 63 m2, zapísaných na LV č. 5567, podľa článku 82 ods. 2 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, za účelom 
revitalizácie verejného priestranstva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na zverenie pozemkov registra “E“  KN parc. č.  12155/2,   
    parc.č.  13097, parc. č. 13098/2, parc. č. 13100/2, parc. č. 13100/101,  
    parc.č.  22068/2,  parc. č.  22402/2,  v k. ú. Nové Mesto, do správy 
                                               mestskej časti  Bratislava –  Nové Mesto 
  
ŽIADATE Ľ  : Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
    Junácka 1 
                                               831 04 Bratislava 3 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTI 
 
POZEMKY registra „E“ KN  
parc. č.               druh pozemku  výmera v m2  pozn.   
 12155/2                    zastavané plochy a nádvoria            109  
 13097                       zastavané plochy a nádvoria            457 

 13098/2                    zastavané plochy a nádvoria           548   
 13100/2                    zastavané plochy a nádvoria             56  

 13100/101                zastavané plochy a nádvoria           175  
 22068/2                    zastavané plochy a nádvoria           155  
 22402/2                    ostatné plochy vo výmere                 63  
 
Pozemky v k.ú. Nové Mesto sú zapísané  na LV č.5567 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov registra „E“ KN uvedených 
v špecifikácii.  
 Starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto   požiadal hlavné mesto SR Bratislavu             
o zverenie časti pozemkov uvedených v špecifikácii,  ako aj pozemkov registra „E“ parc. č. 13097  
- zastavaná plocha  o výmere  457 m2 a parc. č.  13098/2 – zastavaná plocha vo výmere 548 m2,   
do správy  mestskej časti, za účelom  revitalizácie  verejnej zelene nachádzajúcej sa  medzi 
ulicami  Smikova a Sliačanska.  V žiadosti sa ďalej uvádza, nakoľko záber revitalizácie nezaberá 
celú výmeru pozemkov, je potrebné vyhotoviť geometrický plán, ktorý bude  v prípade  zverenia  
časti citovaných pozemkov  financovať  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto. Aj projekt 
revitalizácie bude financovaný z vlastných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené v rozpočte Mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto.  
 Žiadané pozemky registra „E“ parc. č. 13097  - zastavaná plocha  o výmere  457 m2 a parc. 
č.  13098/2 – zastavaná plocha vo výmere 548 m2,  sú zverené do správy  mestskej časti Bratislava 
– Nové Mesto.  
 Na časti žiadaných pozemkov registra “E“  KN parcelné čísla: 12155/2, 13100/2, 
13100/101, 22068/2, 22402/2  v k. ú. Nové Mesto, je chodník komunikácie na Račianskej ulici, 
ktorá je v priamej správe   hlavného mesta SR Bratislavy. 
 Časť pozemkov, ktorú mestská časť žiada zveriť do správy je  iba zakreslená na snímke 
z mapy. Odčleňovací geometrický plán na žiadané časti pozemkov nebol vypracovaný. Na snímke 
z mapy priloženej k žiadosti žiadateľ vyznačil aj pozemok parc. č.  12155/101 – orná pôda vo 
výmere 202 m2.   V žiadosti o zverenie  pozemok  parc. č.  12155/101 sa neuvádza. 
          Žiadané časti pozemkov je možné zveriť do správy mestskej časti  až po vyhotovení 
geometrického plánu  na rozdelenie pozemkov. 












