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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
zverenie pozemku  registra „E“ parc. č. 250/602 – ostatné plochy vo výmere                                        
802 m2, zapísaného na LV č. 1779, a novovytvoreného pozemku parc. č. 93/1 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 2 553 m2, ktorý vznikol podľa GP č. 025-M104/2012 oddelením  od 
pozemku registra „C“ parc. č.  93 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere      2 857 m2, 
zapísaného na LV č. 1, podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy 
mestskej časti Bratislava-Rusovce. Pozemky sa zverujú do správy za účelom zriadenia 
kanalizácie, rozšírenia komunikácie, uloženia inžinierskych sietí                                                      
a realizácie verejného osvetlenia  s podmienkou, že v prípade, ak mestská časť Bratislava-Rusovce 
prestane pozemky využívať za účelom zriadenia kanalizácie, rozšírenia komunikácie, uloženia 
inžinierskych sietí a realizácie verejného osvetlenia, je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej 
správy hlavnému mestu SR Bratislava. 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na zverenie pozemku  parc. č. 250/602  a novovytvoreného 
    pozemku parc. č. 93/1  v  k.ú. Rusovce do správy mestskej časti  
    Bratislava – Rusovce 
 
ŽIADATE Ľ  : Mestská časť Bratislava –  Rusovce 
    Vývojová 8 
                                               851 10 Bratislava 59 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTI 
 
POZEMOK  
parc. č.            druh pozemku     výmera v m2  pozn.   
250/602          ostatné plochy                 802    
93/1                zastavané plochy           2553             podľa GP č.  025-M104/2012 
       na časti pozemku je uplatnená reštitúcia 
__________________________________________________________________________  
 spolu:                                                   3355                     
   
Pozemok registra „E“ parc. č. 250/602 – ostatné plochy vo výmere  802 m2 je  zapísaný na LV č. 
1779.   
Novovytvorený pozemok parc.č. 93/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 553 m2 vznikol 
podľa geometrického plánu č.  025-M104/2012 oddelením od pozemku registra „C“ parc. č.  93 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2857 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1. 
 
SKUTKOVÝ STAV   
  
Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku registra „E“ parc. č. 250/602 – ostatné plochy 
vo výmere  802 m2, zapísaného na LV č. 1779   a pozemku registra „C“ parc. č.  93 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 2857 m2, zapísaného na LV č. 1, z ktorého bol geometrickým 
plánom č.  025-M104/2012 oddelený novovytvorený pozemok parc.č. 93/1 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 2 553 m2.  
 Na časť novovytvoreného pozemku parc. č.  93/1, ktorá je zakreslená na priloženej snímke 
z mapy, je uplatnený reštitučný nárok podľa zákona č. 161/2005 Z.z. Časť pozemku, na ktorú bol 
uplatnený reštitučný nárok  sa zveruje s podmienkou, že na nej  nebudú realizované stavby ani iné 
stavebné úpravy, ktoré by bránili vydaniu veci v prípade, že oprávnená osoba (cirkev) bude 
v reštitučnom konaní úspešná. V prípade, ak mestská časť  tento záväzok poruší, mestská časť 
bude zodpovedať za škodu, ktorá týmto vznikne. 
 Starosta mestskej časti Bratislava – Rusovce  požiadal hlavné mesto SR Bratislavu o 
zverenie  uvedených pozemkov do správy  mestskej časti za účelom   budovania ďalšej etapy 
kanalizácie, úpravu a rozšírenie komunikácie, vybudovanie inžinierskych sietí a verejného 
osvetlenia. 
Hodnota pozemku registra „E“ parc. č. 250/602 – ostatné plochy vo výmere  802 m2  v k.ú. 
Rusovce je 3993,24 Eur.  
Hodnota pozemku parc. č.  93 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2857 m2 je 56 901,04 
Eur.  Hodnota  novovytvoreného pozemku parc. č. 93/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
2 553 m2 bude určená až po jeho zápise do katastra nehnuteľností.       
 Pozemky sa zverujú do správy mestskej časti s  podmienkou, že v prípade, ak mestská časť 
Bratislava – Rusovce  prestane pozemky využívať za účelom zriadenia kanalizácie, rozšírenia 



komunikácie, uloženia inžinierskych sietí a na realizáciu verejného osvetlenia,  je povinná 
predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislava.  
 





























Protokol č. 11 88 ........ 13 00 
o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Rusovce  
 

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 – Rusovce  
    Vývojová 8, 851 10 Bratislava 
    zastúpená starostom Dušanom Antošom 
    IČO: 304 611 
    ako preberajúci 
 
 

Článok 1 
 

 Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Rusovce  sú pozemky 
v katastrálnom území Rusovce: 

• pozemok registra „E“ parc. č. 250/602 – ostatné plochy o výmere 802 m2   
v hodnote 3993,24 Eur, zapísaný na LV č. 1779, 

• novovytvorený pozemok parc.č. 93/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
2 553 m2, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č.  025-M104/2012  oddelením 
od pozemku registra „C“ parc. č.  93 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2857 
m2, zapísaný na LV č. 1. Hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 93/1 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 553 m2 bude určené po zápise tohto 
pozemku v katastri nehnuteľností. 

 
Článok 2 

 
 Predmetné pozemky  sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava – Rusovce  za 
účelom zriadenia kanalizácie, rozšírenia komunikácie, uloženia inžinierskych sieti a realizácie 
verného osvetlenia.     
 

Článok 3 
 
 Zverenie pozemkov špecifikovaných v čl. 1,   schválilo Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa ............... 2013 uznesením č. 
......./2013 s podmienkou, že v prípade, ak sa pozemky  špecifikované v čl. 1 prestanú využívať 
na zriadenie kanalizácie, rozšírenie komunikácie, uloženie inžinierskych sietí a realizáciu 
verného osvetlenia, Mestská časť Bratislava – Rusovce  je povinná predmet zverenia  vrátiť. 

 
Článok 4 

 Predmet zverenia sa bezodplatne zveruje do správy Mestskej časti Bratislava – Rusovce 
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Štatútom 
hlavného mesta SR Bratislavy. 



 
Článok 5 

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

 
Článok 6 

 
 1) K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, nakoľko Mestská časť 
Bratislava – Rusovce stav predmetu zverenia pozná a v takomto ho preberá. Odovzdávajúci 
prehlasuje, že na predmete zverenia neviaznu žiadne dlhy, bremená, ani iné právne povinnosti 
okrem uplatneného reštitučného nároku podľa zákona č. 161/2005 Z.z. na časť 
novovytvoreného pozemku parc. č. 93/1, ktorá je vyznačená na priloženej snímke z mapy. Časť 
pozemku, na ktorú bol uplatnený reštitučný nárok  sa zveruje s podmienkou, že na nej  nebudú 
realizované stavby ani iné stavebné úpravy, ktoré by bránili vydaniu veci v prípade, že 
oprávnená osoba (cirkev) bude v reštitučnom konaní úspešná. Mestská časť sa zaväzuje, že 
v prípade, ak tento záväzok poruší, mestská časť bude zodpovedať za škodu, ktorá týmto 
vznikne. 
 

Článok 7 
 

1) Tento protokol o zverení majetku sa povinne zverejňuje podľa § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

2) Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

 
Článok 8 

 
 Protokol sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých Hlavné 
mesto SR Bratislava si ponechá 5 exemplárov a mestská časť Bratislava – Rusovce 3  
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 Mestskú časť Bratislava–Rusovce 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––- 
       Milan  F t á č n i k                 Dušan Antoš 
        primátor            starosta 





Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave k. ú. Rusovce, pozemkov parc. č 93/1        
a parc. č. 250/602 do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce 

kód uzn.: 5.1 
22.1 

Uznesenie č. 891/2013 
     zo dňa 16. 05. 2013 

 
Mestská rada prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť zverenie pozemku  registra „E“ parc. č. 250/602 – ostatné plochy vo výmere           
802 m2, zapísaného na LV č. 1779, a novovytvoreného pozemku parc. č. 93/1 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 2 553 m2, ktorý vznikol podľa GP č. 025-M104/2012 oddelením  
od pozemku registra „C“ parc. č.  93 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere      2 857 m2, 
zapísaného na LV č. 1, podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do 
správy mestskej časti Bratislava-Rusovce. Pozemky sa zverujú do správy za účelom zriadenia 
kanalizácie, rozšírenia komunikácie, uloženia inžinierskych sietí                                                      
a realizácie verejného osvetlenia  s podmienkou, že v prípade, ak mestská časť Bratislava-
Rusovce prestane pozemky využívať za účelom zriadenia kanalizácie, rozšírenia 
komunikácie, uloženia inžinierskych sietí a realizácie verejného osvetlenia, je povinná 
predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislava. 

- - - 

 


