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NÁVRH UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zmenu  a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy č. 758/2012 
zo dňa 26. – 27. 09.  2012, v znení uznesenia č. 763/2012 zo dňa 26. - 27. 09. 2012 takto: 

 
Text ...„ zverenie pozemku v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22840/1 - ostatné plochy  vo výmere 
4531 m2...“  
 
sa nahrádza textom: 
 
„.... zverenie pozemkov v k. ú. Nové Mesto, novovytvoreného pozemku parc. č. 22840/1 - 
ostatné plochy  vo výmere 5 325 m2, ktorý vznikol podľa GP č. 826/2012 oddelením z pozemku  
registra „C“ KN parc. č. 22840/1 – ostatné plochy vo výmere 5 350 m2 ...“  
 
Za text uznesenia sa  dopĺňa text:  
 
„Schvaľuje sa zverenie novovytvoreného pozemku  v k. ú. Nové Mesto parc. č. 22840/5 - 
ostatné plochy  vo výmere 25 m2, ktorý vznikol podľa GP č. 826/2012 oddelením z pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 22840/1 – ostatné plochy vo výmere 5  350 m2, podľa článku 82 ods. 2 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti  Bratislava–Nové Mesto, za 
účelom  realizácie a užívania  prečerpávacej stanice odpadových vôd a jej užívania 
s podmienkou, ak  stavba prečerpávacej stanice odpadových vôd nebude skolaudovaná v lehote 
do 31.12.2014, mestská časť Bratislava–Nové Mesto je povinná vrátiť predmet zverenia do  
správy hlavnému  mestu SR Bratislave.  Pozemky sa zverujú do správy s podmienkou, že 
nedôjde k ich predaju“  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Dôvodová správa 
 

 Uznesením Mestského zastupiteľstva  číslo 758/2012 zo dňa 26. – 27. 09. 2012  bol zverený  
do správy mestskej  časti Bratislava–Nové Mesto   pozemok v k. ú. Nové Mesto  parc. č.  22840/1 – 
ostatné plochy vo výmere 4 531 m2 a uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy číslo 763/2012 zo dňa 26. – 27. 09. 2012  bol zverený  do správy mestskej  časti 
Bratislava–Nové Mesto   pozemok parc. č.  22840/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 
m2. Obidva pozemky boli zverené do správy  za účelom ich revitalizácie,  vybudovania oddychovej 
zóny a rozšírenia verejnej zelene.  
           Správa katastra pre hlavné mesto SR  Bratislavu v rámci reklamácie rozhodnutím č. X-
1/2013-SPI zo dňa 17.01.2013 zmenila výmeru pozemku parc. č  22840/1 z výmery 4 531 m2  na 
výmeru 5 350 m2, grafická časť pozemku nebola zmenená.  
 Následne geometrickým plánom č. 826/2012  pozemok parc. č.  22840/1 – ostatné plochy  
vo výmere 5 350 m2, bol rozdelený na  novovytvorený pozemok parc. č.  22840/1 – ostatné plochy 
vo výmere 5 325 m2  a na novovytvorený pozemok parc. č  22840/5 – ostatné plochy vo výmere 25 
m2.  
 Starosta mestskej časti Bratislava–Nové Mesto požiadal o zverenie novovytvoreného 
pozemku parc. č. 22840/5 - ostatné plochy  vo výmere 25 m2,  ktorý vznikol podľa geometrického 
plánu č. 826/2012 oddelením z pozemku parc. č. 22840/1 – ostatné plochy vo výmere 5350 m2,  za 
účelom realizácie a užívania prečerpávacej stanice odpadových vôd. 
 Z uvedených dôvodov, vzhľadom na zmenu výmery pozemku, rozdelenie pozemku podľa 
geometrického plánu  a zmenu účelu zverenia pozemku,  sa navrhuje zmena a doplnenie uvedených 
uznesení tak ako je uvedené v návrhu. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 
 
 

Dodatok č. 11 88 0591 12 01  
k protokolu č. 11 88 0591 12 00 zo dňa 18.12.2012 o zverení majetku  

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv 
a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 
 
VLASTNÍK:    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
    zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom 
 
SPRÁVCA:   Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
    Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 
    zastúpená starostom  Mgr. Rudolfom Kusým 
 
 Protokol  č. 11 88 0591 12 00 zo dňa 18.12.2012 o zverení majetku  hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto (ďalej len protokol), na základe uznesenia mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy   č. .......... zo dňa..........., prijatého k návrhu na zmenu a 
doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 763/2012 
a uznesenia číslo 758/2012 zo dňa 26. – 27. 9. 2012,  sa týmto dodatkom mení a dopĺňa 
nasledovne:  
  
Text v článku  1 protokolu sa nahrádza textom: 
 

„Článok 1 
 

 Predmetom zverenia  majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv  a záväzkov do správy mestskej časti  Bratislava - Nové Mesto sú pozemky  
registra „C“  KN  v katastrálnom území Nové Mesto: 

• parc. č. 22840/5 - ostatné plochy  vo výmere 25 m2, ktorý vznikol podľa 
geometrického plánu č. 826/2012 oddelením z pozemku parc. č. 22840/1 – ostatné 
plochy vo výmere 5350 m2, zapísaného na LV 2382,  

• parc. č. 22840/1 - ostatné plochy  vo výmere 5325 m2, ktorý vznikol podľa 
geometrického plánu č. 826/2012 oddelením z pozemku parc. č. 22840/1 – ostatné 
plochy vo výmere 5350 m2, zapísaného na LV 2382, 

• parc. č.  22840/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, zapísaného na LV č. 
5567.“ 

 
Text v článku 2 protokolu sa nahrádza textom: 
 

„Článok 2 
 

 Pozemok parc. č. 22840/1 - ostatné plochy  vo výmere 5325 m2, ktorý vznikol podľa 
geometrického plánu č. 826/2012 oddelením z pozemku  registra „C“ KN parc. č. 
22840/1 – ostatné plochy vo výmere 5350 m2, a pozemok parc. č.  22840/4 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 22 m2,  sa zverujú za účelom revitalizácie pozemku, 



vybudovania oddychovej zóny  a rozšírenia verejnej zelene  s podmienkou, že mestská 
časť Bratislava  - Nové Mesto  v lehote do 31.12.2014 preukazuje získanie  finančných 
prostriedkov z fondov orientovaných na stratégiu rozvoja mestskej oblasti Nové Mesto 
(ISMRO), inak je povinná vrátiť predmet zverenia  do priamej správy hlavnému mestu 
SR Bratislava. 
 
 Pozemok parc. č. 22840/5 - ostatné plochy  vo výmere 25 m2, ktorý vznikol podľa 
geometrického plánu č. 826/2012 oddelením z pozemku parc. č. 22840/1 – ostatné plochy 
vo výmere 5350 m2, sa zveruje za účelom realizácie a užívania  prečerpávacej stanice 
odpadových vôd s podmienkou, ak  stavba prečerpávacej stanice odpadových vôd nebude 
skolaudovaná v lehote do 31.12.2014, mestská časť Bratislava – Nové mesto je povinná 
vrátiť predmet zverenia do  správy hlavnému  mestu SR Bratislava. 
 Pozemky, ktoré sú predmetom tohto protokolu sa zverujú do správy s podmienkou, že 
nedôjde k ich predaju.“ 
 
Za text v článku 3 protokolu sa dopĺňa text: 
 
„... a  uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa ......... 
číslo ................“ 
 
Do článku 5 sa dopĺňa text: 
 
 „Hodnota novovytvorených pozemkov parc. č.  22840/1 - ostatné plochy  vo výmere 
5325 m2 a parc. č. 22840/5 - ostatné plochy  vo výmere 25 m2, ktoré vznikli podľa 
geometrického plánu č. 826/2012 oddelením z pozemku parc. č. 22840/1 – ostatné plochy 
vo výmere 5350 m2, bude stanovená po ich zápise do katastra nehnuteľností.“ 

  
Ostatné časti protokolu zostávajú nezmenené. 
 

 Tento Dodatok č. 11 88 0591 12 01 k protokolu č. 11 88 0591 12 00 zo dňa 
18.12.2012 o zverení majetku  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto sa povinne 
zverejňuje podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov. 

 
 
 
V Bratislave, dňa ............................                  V Bratislave, dňa .............................. 
 
 
Odovzdávajúci:         Preberajúci: 
 
 
Za hlavné mesto SR Bratislavu:  Za Mestskú časť Bratislavu– Nové Mesto: 
 
 
 
_________________________                        ______________________________ 

Milan Ftáčnik                                                    Mgr. Rudolf Kusý 
  primátor                                                              starosta 


