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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zverenie nehnuteľností v k. ú. Dúbravka, stavby so súp. č. 1952, situovanej na pozemku registra 
„C“ KN parc. č. 1415 nachádzajúcej sa na Pekníkovej ulici č. 2 v Bratislave a pozemkov registra 
„C“ KN parc. č. 1415 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 556 m2 a parc. č. 1416 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 2233 m2, zapísaných na LV č. 847, podľa článku 85 Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy v spojení s § 4 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 18/2011, zo dňa 15.12.2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, 
do správy rozpočtovej organizácie Centrum voľného času KLOKAN, za účelom zabezpečenia 
činností súvisiacich prevádzkou centra voľného času  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 

PREDMET  : Návrh na zverenie stavby so súp. č. 1952 a pozemkov registra „C“ KN 
parc. č. 1415 a 1416, k. ú. Dúbravka nachádzajúcich sa na Pekníkovej 
ulici č. 2 v Bratislave do správy rozpočtovej organizácie Centrum 
voľného času KLOKAN  

 
 
SPRÁVCA  : Centrum voľného času KLOKAN  
    Pekníkova 2, 841 02 Bratislava 42 
    zastúpené riaditeľom Marianom Michalidesom  
 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
Stavba: súp. č. 1952, situovaná na pozemku parc. č. 1415 k. ú. Dúbravka, zapísaná na LV č. 

847, nachádzajúca sa na Pekníkovej ulici č. 2 v Bratislave:   
obstarávacia hodnota.......................................................................82 997,78 Eur, 

  V hodnote sú zahrnuté všetky investície nachádzajúce sa v areáli centra.  
 
Pozemky: 
parc. č.      druh pozemku výmera v m2  pozn.       hodnota v Eur  
1415 zastavané plochy           556  LV č. 847  27 683,73 Eur 
1416       zastavané plochy         2233  LV č. 847           111 183,03 Eur_ 
           spolu:  2789 m2            spolu:  138 866,76 Eur 
 
 
Celková hodnota zverovaného majetku................................................................221 864,54 Eur             
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 

Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom stavby so súp. č. 1952 situovanej na pozemku 
parc. č. 1415 k. ú. Dúbravka a pozemkov registra „C“ parc. č. 1415 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 556 m2 a parc. č. 1416 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2233 m2, k. ú. Dúbravka, 
zapísaných na LV č. 1656.  

Centrá voľného času získali právnu subjektivitu už pred rokom 1992, pôvodne boli v správe 
bývalých okresných úradov a ich zriaďovateľom bol štát. Na základe ustanovení zákona č.  
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 
územné celky v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská pôsobnosť v oblasti školstva z 
ministerstiev, z krajských úradov a z okresných úradov na obce a na vyššie územné celky. 
Prenesená pôsobnosť sa týkala materských škôl, školských klubov detí, školských záujmových 
stredísk pre deti, zariadení školského stravovania, základných umeleckých škôl a centier voľného 
času. Spolu s prechodom pôsobností prešli na hlavné mesto SR Bratislavu aj nehnuteľnosti, 
v ktorých sa jednotlivé zariadenia nachádzali. Mnohé zo stavieb a pozemkov boli v čase prechodu 
pôsobností na hlavné mesto SR Bratislavu majetkovoprávne neusporiadané.  

Hlavné mesto SR Bratislava postupne majetkovoprávne vysporiadava vzťahy k stavbám 
a pozemkom situovaných pod jednotlivými školskými zariadeniami. Štatútom hlavného mesta SR 
Bratislavy bola pôsobnosť v oblasti školstva rozdelená medzi hlavným mestom SR Bratislavou 
a mestskými časťami. Podľa článku 37 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy zostali základné umelecké školy a centrá voľného času.  

 



 
Centrum voľného času podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje podľa výchovného programu 
školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných 
osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Centrum voľného času KLOKAN usmerňuje rozvoj 
záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich 
praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a 
zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl. Centrum voľného času 
KLOKAN je zriadené ako zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré na výkon svojich funkcií 
využíva nie len priestory budovy so súp. č. 1952, ale najmä príslušný areál, ktorý poskytuje viaceré 
možnosti pre voľno časové využitie, ako napríklad poobedňajšie športové aktivity, jazykové či 
recitačné krúžky.   

Oddelenie správy nehnuteľností zabezpečilo zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na 
Pekníkovej ulici č. 2 v Bratislave na list vlastníctva č. 847 v prospech hlavného mesta SR 
Bratislavy. Následne požiadalo oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže listom zo dňa 
08.07.2013 o zverenie predmetných nehnuteľností do správy Centra voľného času KLOKAN.   

Zverenie nehnuteľností podrobne uvedených v špecifikácií nehnuteľností navrhujeme 
schváliť podľa článku 85 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v spojení s § 4 Všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011, zo dňa 15.12.2011 o zásadách 
hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy do správy rozpočtovej organizácie 
Centrum voľného času KLOKAN, ktorá je rozpočtovou organizáciou hlavného mesta SR Bratislavy 
a s dlhoročnou pôsobnosťou poskytuje na predmetných nehnuteľnostiach mimoškolské aktivity.  
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 956/2013 zo dňa 12. 09. 2013 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy prerokovať  
„Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Dúbravka, a to stavby so súp. č. 1952 
nachádzajúcej sa na Pekníkovej 2 Bratislava a pozemkov parc. č. 1415 a parc. č. 1416, do 
správy rozpočtovej organizácie Centrum voľného času KLOKAN“.  
 

















Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov  

číslo: 11 88 0287 13 00 
 
 

VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava  
    zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom 
    IČO: 00 603 481 
 
 
SPRÁVCA:   Centrum voľného času KLOKAN   
    Pekníkova 2, 841 02 Bratislava 42 
    zastúpené riaditeľom Marianom Michalidesom  
  
 

Článok 1 
Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom stavby so súp. č. 1952 situovanej na 

pozemku parc. č. 1415 k. ú. Dúbravka a pozemkov registra „C“ parc. č. 1415 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 556 m2 a parc. č. 1416 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
2233 m2, k. ú. Dúbravka, zapísaných na LV č. 1656.  

 
Článok 2 

Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy rozpočtovej Centrum voľného času sú nehnuteľnosti 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúce sa na Pekníkovej ulici č. 2 
v Bratislave, k. ú. Dúbravka, a to: 

Stavba  so súp. č. 1952, situovaná na pozemku parc. č. 1415 k. ú. Dúbravka, zapísaná 
na LV č. 847, nachádzajúca sa na Pekníkovej ulici č. 2 v Bratislave v:   

   - obstarávacej hodnote................................................................82 997,78 Eur, 
  V hodnote sú zahrnuté všetky investície nachádzajúce sa v areáli centra.  
 
 Pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností, zapísané na LV č. 847, a to:  
 - pozemok parc. č. 1415 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  556 m2, 
    v hodnote.............................................................................    27 683,73 Eur 
 - pozemok parc. č. 1416 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  2233 m2, 
    v hodnote.............................................................................  111 183,03 Eur 
 
 Celková hodnota zverovaného majetku.................................................221 864,54 Eur             
 

  
Článok 3 

 Predmetné nehnuteľnosti sa zverujú do správy rozpočtovej organizácie Centrum 
voľného času KLOKAN na zabezpečenie činností súvisiacich s prevádzkou centra voľného 
času a za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, 
rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.  
 

Článok 4 
 Nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 tohto protokolu sa nezverujú za účelom zabezpečenia 
činností súvisiacich s prevádzkou súkromných škôl a školských zariadení, resp. škôl 
a školských zariadení iného charakteru. Takisto sa nezverujú na zabezpečenie činností, ktoré 
nesúvisia s prevádzkou škôl a školských zariadení. V takýchto prípadoch je správca povinný 
vrátiť predmet zverenia v celosti do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy.   
 
 



 
Článok 5 

 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom 
dňa 26.09.2013 Uznesením č. ....../2013 schválilo zverenie nehnuteľností uvedených v čl. 1 
tohto protokolu podľa článku 85 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v spojení s § 4 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011, zo dňa 
15.12.2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy do správy 
rozpočtovej organizácie Centrum voľného času KLOKAN za účelom zabezpečenia činností 
súvisiacich prevádzkou centra voľného času.  

 
Článok 6 

 Centrum voľného času KLOKAN sa týmto protokolom zaväzuje vykonávať správu 
nehnuteľností podrobne špecifikovaných v čl. 1 tohto protokolu v zmysle Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a platných predpisov tak, aby vlastníkovi hlavnému 
mestu Slovenskej republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.  
 

Článok 7 
 K fyzickému odovzdaniu nehnuteľností uvedených v čl. 1 dôjde najneskôr do 30 dní 
od podpísania protokolu poslednou zo zmluvných strán podpísaním odovzdávajúceho  
protokolu.  
 

Článok 8 
Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a 
ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislavy. 

  
Článok 9 

 Protokol sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých každá 
strana  dostane štyri exempláre. 

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: 
Hlavné mesto SR Bratislava    Centrum voľného času KLOKAN  
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
       Milan   F t á č n i k               Marian   M i ch a l i d e s  
        primátor                 riaditeľ 
 




