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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zverenie  pozemkov registra „C“, parc. č. 1511/1  – ostatné plochy vo výmere  15 230 m2, parc.                
č. 1511/156  – ostatné plochy vo výmere 2 950 m2,   parc. č.1512/1 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 1 058 m2 a parc. č. 1511/161 – ostatné plochy vo výmere 8 299 m2, k. ú. Rača, 
zapísaných na LV č. 1628, podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do 
správy mestskej časti Bratislava–Rača za účelom využívania ako futbalový areál na Černockého 
ulici s podmienkou, že nedôjde k ich predaju  a v prípade, ak mestská časť Bratislava–Rača  
prestane pozemky využívať ako futbalový areál,  je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej 
správy hlavnému mestu SR Bratislave. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na zverenie pozemkov registra „C“, parc. č. 1511/1, parc. č. 
    1511/156, parc. č. 1512/1 a parc. č. 1511/161,   k. ú. Rača, do správy 
    mestskej časti Bratislava–Rača 
  
ŽIADATE Ľ  : Mestská časť Bratislava–Rača, Kubačova 21, 831 06  Bratislava 
                                              
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTI 
POZEMKY  
parc. č.               druh pozemku  výmera v m2  pozn.   
 
1511/1                    ostatné plochy                              15 230  
1511/156                ostatné plochy                                2 950  
1512/1                    zastavané plochy a nádvoria          1 058 
1511/161                ostatné plochy       8 299 
Spolu                                                                           27 537  m2 

 
 Pozemky v k. ú. Rača sú zapísané  na LV č. 1628 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov registra „C“ KN uvedených v 
špecifikácii v celkovej výmere 27537 m2, zapísaných na LV č. 1628, v k. ú. Rača.  Na pozemku 
parc. č. 1512/1 v k. ú. Rača sa nachádza športový objekt so súpisným číslom 2556, ktorý je  
zapísaný na LV č.  4606 vo vlastníctve  Futbalového klubu  - Rača.  
 Starosta mestskej časti Bratislava–Rača   požiadal hlavné mesto SR Bratislavu o zverenie  
futbalového areálu, na ktorom sa nachádza futbalové ihrisko s priľahlými tribúnami, do správy  
mestskej časti za účelom rekonštrukcie areálu  na Černockého ulici.  Mestská časť má záujem  
areál zmodernizovať, čím by sa vytvoril moderný futbalový areál, ktorý by bol využívaný  na 
organizovaný aj  rekreačný šport  pre všetky vekové kategórie občanov.  Štadión sa nachádza aj na  
pozemku parc. č. 1511/161, z toho dôvodu je aj tento pozemok predmetom návrhu.  Cez  areál 
štadióna prechádza  pozemok parc. č. 1511/162, ktorý je vo vlastníctve fyzických osôb, preto  
tento pozemok nie je predmetom návrhu.                                                                   
  
 Hodnota pozemkov registra „C“ je nasledovná: 
parc. č.               druh pozemku  výmera v m2  hodnota v €  
 
1511/1                    ostatné plochy                              15230   75 831,69 
1511/156                ostatné plochy                                2950   14 688,35 

1512/1                    zastavané plochy a nádvoria          1058   52 678,75 
1511/161         ostatné plochy                                8299             41 321,55 
 
 Pozemky sa zverujú do správy mestskej časti s  podmienkou, že nedôjde k ich predaju              
a v prípade, ak mestská časť Bratislava–Rača Mesto  prestane pozemky využívať ako športový 
areál,  je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 918/2013 zo dňa 13. 06.  
2013 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať „Návrh na zverenie nehnuteľností 
v Bratislave, k. ú. Rača, pozemkov parc. č. 1511/1, parc. č. 1511/156,  parc. č. 1512/1 a parc. 
č. 1511/161, do správy mestskej časti  Bratislava–Rača“. 



















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–Rača  
 

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–Rača  
    Kubačova 21,  831 06 Bratislava 
    zastúpená starostom Mgr. Petrom Pilinským   
    IČO: 304557 
    ako preberajúci 
 
 

Článok 1 
 

 Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislav–Rača  sú pozemky zapísané na 
LV č. 1628, v katastrálnom území Rača: 
parc. č.               druh pozemku  výmera v m2  hodnota v €  
 
1511/1                    ostatné plochy                              15230   75 831,69 
1511/156                ostatné plochy                                2950   14 688,35 

1512/1                    zastavané plochy a nádvoria          1058   52 678,75 
1511/161                 ostatné plochy                               8299                        41321,55 
 

Článok 2 
 

 Predmetné pozemky  sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava–Rača  za účelom 
užívania ako futbalového areálu.     
 

Článok 3 
 
 Zverenie pozemku špecifikovaného v čl. 1,   schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa ............... 2013 uznesením č. ......./2013 
s podmienkou, že nedôjde k ich predaju a v prípade, ak sa pozemky  špecifikované v čl. 1 
prestanú využívať ako futbalový areál, Mestská časť Bratislava–Rača  je povinná predmet 
zverenia  vrátiť. 

 
Článok 4 

 
 Predmet zverenia sa bezodplatne zveruje do správy Mestskej časti Bratislava–Rača 
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–Rača 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 – Rača stav predmetu zverenia pozná a v takomto ho preberá. 
             2)  Odovzdávajúci prehlasuje, že na predmete zverenia neviaznu žiadne dlhy, bremená, 
ani iné právne povinnosti.  
 

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–Rača 3  exempláre.  

 
 

Článok 9 
 

Strany si protokol číslo .................. 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–Rača 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––- 
       Milan  F t á č n i k                 Mgr. Peter Pilinský 
        primátor            starosta 





 
 

 
 
 

 


