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NÁVRH UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy č. 930/2010 zo dňa 
25.3.2010, v znení uznesenia č. 33/2011 zo dňa 3. 3. 2011 takto: 

 
Text ...„podľa čl. 82  ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti 
Bratislava-Ružinov. Pozemky sa zverujú do správy za účelom komplexnej rekonštrukcie parku 
A. Hlinku s funkciou krátkodobej rekreácie  a oddychu s podmienkou, že mestská časť 
Bratislava-Ružinov v lehote do 31.3.2014 preukáže poskytnutie  nenávratného finančného 
príspevku (Opatrenie 1.1. Regenerácia sídiel, skupina aktivít 1.1.1. – podľa „Indikatívneho 
časového harmonogramu výziev pre opatrenia operačného programu Bratislavský kraj na rok 
2010“). Inak je povinná vrátiť predmet zverenia  do priamej správy hlavnému mestu SR 
Bratislave“.  
 
sa nahrádza textom: 
...„podľa čl. 82  ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti 
Bratislava-Ružinov. Pozemky sa zverujú do správy za účelom komplexnej rekonštrukcie parku 
A. Hlinku s funkciou krátkodobej rekreácie  a oddychu s podmienkou, že nedôjde k ich predaju 
a v prípade, ak mestská časť Bratislava-Ružinov prestane pozemky užívať na funkciu park pre 
krátkodobú rekreáciu a oddych je povinná predmet zverenia  vrátiť do priamej správy hlavnému 
mestu SR Bratislave“.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Dôvodová správa 
 

 Uznesením Mestského zastupiteľstva  číslo 930/2010 zo dňa 25. 3. 2010  v znení uznesenia 
č. 33/2011 zo dňa 3. 3. 2011 boli zverené  do správy mestskej  časti Bratislava–Ružinov  pozemky 
v k. ú. Ružinov  
parc. č.  15568/14 – ostatné plochy vo výmere 15 132 m2, 
parc. č.  15568/36 – ostatné plochy vo výmere  988 m2, 
parc. č.  15600/4 – ostatné plochy vo výmere 15 516 m2, 
podľa čl. 82  ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-
Ružinov. Pozemky sa zverujú do správy za účelom komplexnej rekonštrukcie parku A. Hlinku 
s funkciou krátkodobej rekreácie  a oddychu s podmienkou, že mestská časť Bratislava-Ružinov 
v lehote do 31.3.2014 preukáže poskytnutie  nenávratného finančného príspevku (Opatrenie 1.1. 
Regenerácia sídiel, skupina aktivít 1.1.1. – podľa „Indikatívneho časového harmonogramu výziev 
pre opatrenia operačného programu Bratislavský kraj na rok 2010“). Inak je povinná vrátiť predmet 
zverenia  do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave“.   
 Starosta   mestskej časti Bratislava–Ružinov požiadal o zrušenie podmienky, ktorá  mestskej 
časti Bratislava-Ružinov ukladala povinnosť  preukázať v lehote do 31.3.2014 poskytnutie  
nenávratného finančného príspevku (Opatrenie 1.1. Regenerácia sídiel, skupina aktivít 1.1.1. – 
podľa „Indikatívneho časového harmonogramu výziev pre opatrenia operačného programu 
Bratislavský kraj na rok 2010“). Inak je povinná vrátiť predmet zverenia  do priamej správy 
hlavnému mestu SR Bratislave.  
 Žiadosť mestskej časti je odôvodnená tým, mestská časť  doposiaľ nezískala nenávratný 
finančný príspevok z Európskych fondov a podľa indikatívneho časového harmonogramu výziev 
z operačného programu Bratislavský kraj, nie je pre rok 2013 naplánované vyhlásenie výzvy na 
podklade žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (Opatrenie 1.1. Regenerácia 
sídiel, skupina aktivít 1.1.1.). Z uvedeného dôvodu sa Mestská časť Bratislava-Ružinov  rozhodla 
pristúpiť ku komplexnej rekonštrukcii parku A. Hlinku s funkciou krátkodobej rekreácie a oddychu 
z finančných prostriedkov získaných: 

1) z časti z iných externých zdrojov (iné dotačné schémy, sponzorské dary a pod.) 
2) a z časti z vlastných zdrojov mestskej časti (priamym zapojením do rozpočtu). 

 
Z uvedených dôvodov sa navrhuje zmena podmienok zverenia pozemkov do správy tak, ako je 
uvedené v návrhu uznesenia. 
 
 
 













 
 
 

Dodatok č. 11 88 0219 10 02  
k protokolu č. 11 88 0219 10 00 zo dňa 17.5.2010 v znení dodatku č. 11 88 

0219 10 01 zo dňa 04. 04. 2011 o zverení majetku  hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do 

správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov 
 

 
VLASTNÍK:    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
    zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom 
 
SPRÁVCA:   Mestská časť Bratislava – Ružinov 
    Mierová 21, 827 05 Bratislava 
    zastúpená starostom  Ing. Dušan Pekár 
 
 
 
                                                        
 

Protokol  č. 11 88 0219 12 00 zo dňa 27.5.2010, v znení dodatku  k protokolu č.  11 88 
0219 12 01 zo dňa 04. 04. 2011 o zverení majetku  hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov 
(ďalej len protokol), na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy   č. ........../2013 zo dňa ........9. 2013, prijatého k návrhu na zmenu a doplnenie 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 930/2010 zo dňa 
25.3.2010 a uznesenia číslo 33/2011 zo dňa 3. 3. 2011, ktorého predmetom sú pozemky 
lokalite parku A. Hlinku, katastrálne územie Ružinov parc. č.  15568/14, parc. č. 15568/36, 
15568/37, parc. č. 15600/4,  sa týmto dodatkom mení a dopĺňa nasledovne:  
 
Text v článku 3 protokolu v znení: 

 
„Článok 3 

Osobitné ustanovenia 
 

Pozemky sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov  s podmienkou, že 
Mestská  časť Bratislava – Ružinov v lehote do  31.3.2014 preukáže  poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku (Opatrenie 1.1 Regenerácia  sídiel, skupina aktivít 1.1.1. 
– podľa „Individuálneho časového harmonogramu výziev pre opatrenia operačného programu 
Bratislavský kraj na rok 2010“). Inak je povinná vrátiť predmet zverenia do priamej správy  
hlavnému mestu SR Bratislave.“ 
  
 
 
 
 
 



 
 
sa nahrádza textom:   
 

„Článok 3 
Osobitné ustanovenia 

 
Pozemky sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava–Ružinov  s podmienkou, že 
nedôjde k ich predaju a v prípade, ak mestská časť Bratislava-Ružinov prestane pozemky 
užívať na funkciu park pre krátkodobú rekreáciu a oddych je povinná predmet zverenia  
vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave“.  

 
 

Ostatné časti protokolu zostávajú nezmenené. 
 

 Tento Dodatok č. 11 88 0219 10 02 k protokolu č. 11 88 0219 10 00 zo dňa 27.5.2010 
v znení dodatku č. 11 88 0219 10 01 zo dňa 04.04.2011  o zverení majetku  hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti 
Bratislava–Ružinov sa povinne zverejňuje podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 
Tento dodatok k protokolu sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, 

z ktorých mestská časť Bratislava-Ružinov  obdrží tri exempláre. 
 
V Bratislave, dňa ............................                  V Bratislave, dňa .............................. 
 
 
Odovzdávajúci:         Preberajúci: 
 
 
Za hlavné mesto SR Bratislavu:  Za Mestskú časť Bratislava–Ružinov: 
 
 
_________________________                        ______________________________ 

Milan Ftáčnik                                                   Ing. Dušan Pekár 
  primátor                                                              starosta 

 
 


