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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

1. alternatíva 
Neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku SR v správe Ministerstva 
obrany SR podľa zákona NR SR č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších 
predpisov, do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, a to nasledovných nehnuteľností – 
stavieb: 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 2 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2241/38, parc. č. 2241/47 a parc. č. 2241/51 k. ú. 
Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 3 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2250/4, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 4 bez súpisného čísla stojace 
na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2248/23 a parc. č. 2574/20, k. ú. Devínska Nová Ves, 
LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 5 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2596/3, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 6 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2580/11, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 7 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2615/4, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 8 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2633/2, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 9 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2650/2, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 11 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2632/2, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 95 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2640/13, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 96 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/6, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 97 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2640/35, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 98 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2633/3, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 99 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/5, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 100 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/4, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 



- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 101 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2746/14, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 102 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2743/9, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 103 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2711/9, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716 a 

- stále ťažké opevnenie – B-SV-1 Pečniansky les – opevnenie bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 5969/11, k. ú. Petržalka, LV č. 4521. 

 
 
 
2. alternatíva 
Prijatie ponuky  na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku SR v správe Ministerstva obrany 
SR podľa zákona NR SR č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších 
predpisov, do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, a to nasledovnej nehnuteľnosti – stavby 
stáleho ťažkého opevnenia – Devínska Nová Ves – opevnenia č. 2 bez súpisného čísla stojaceho 
na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2241/38, parc. č. 2241/47 a parc. č. 2241/51, k. ú. Devínska 
Nová Ves, LV č. 3716 a 
neprijatie zvyšnej ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku SR v správe 
Ministerstva obrany SR podľa zákona NR SR č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok 
v znení neskorších predpisov, do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, a to nasledovných 
nehnuteľností – stavieb: 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 3 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2250/4, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 4 bez súpisného čísla stojace 
na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2248/23 a parc. č. 2574/20, k. ú. Devínska Nová Ves, 
LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 5 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2596/3, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 6 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2580/11, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 7 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2615/4, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 8 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2633/2, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 9 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2650/2, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 11 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2632/2, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 95 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2640/13, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 96 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/6, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 97 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2640/35, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 98 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2633/3, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 99 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/5, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 



- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 100 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/4, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 101 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2746/14, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 102 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2743/9, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 103 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2711/9, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716 a 

- stále ťažké opevnenie – B-SV-1 Pečniansky les – opevnenie bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 5969/11, k. ú. Petržalka, LV č. 4521. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  : Návrh na neprijatie alebo čiastočné prijatie ponuky na bezodplatný prevod 
   vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v Bratislave v správe Ministerstva 
   obrany SR, k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Petržalka 
   
                                                
ŽIADATE Ľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
   Agentúra správy majetku 
   Za kasárňou 3 
   832 47 Bratislava 
   IČO 30 845 572 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
Stavby (pozemky pod stavbami nie sú predmetom ponuky): 
 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 2 bez súpisného čísla stojace 
na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2241/38, parc. č. 2241/47 a parc. č. 2241/51 k. ú. 
Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 3 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2250/4, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 4 bez súpisného čísla stojace 
na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2248/23 a parc. č. 2574/20, k. ú. Devínska Nová Ves, 
LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 5 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2596/3, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 6 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2580/11, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 7 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2615/4, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 8 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2633/2, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 9 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2650/2, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 11 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2632/2, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 95 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2640/13, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 96 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/6, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 97 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2640/35, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 98 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2633/3, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 99 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/5, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 100 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/4, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 101 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2746/14, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 



- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 102 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2743/9, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 103 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2711/9, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716 a 

- stále ťažké opevnenie – B-SV-1 Pečniansky les – opevnenie bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 5969/11, k. ú. Petržalka, LV č. 4521. 

 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Ministerstvo obrany SR v súlade s ustanovením § 3 ods. 8 zákona č. 172/2004 Z. z. 
o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo 
vyšší územný celok v znení neskorších predpisov predložilo hlavnému mestu SR Bratislave 
listami zo dňa 28. 9. 2012 a zo dňa 18. 3. 2013 ponuku na bezodplatný prevod vlastníctva 
nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR. Ide o stavby stáleho ťažkého 
opevnenia bez súpisných čísiel bližšie určené v špecifikácií nehnuteľností, ktoré sú rozmiestnené 
popri hraniciach Slovenskej republiky v k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Petržalka. Predmetom 
ponuky nie sú pozemky pod týmito stavbami. 
 Podľa § 3 ods. 8 zákona č. 172/2004 Z. z. „Ak v lehote podľa odseku 1 (do 30 dní odo 
dňa rozhodnutia o prebytočnosti majetku) neprejaví záujem žiadna štátna rozpočtová organizácia 
alebo štátna príspevková organizácia o majetok štátu podľa § 2 písm. a), ktorého všeobecná 
hodnota je najviac 3 300 Eur, alebo o ostatné stavby, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej 
republiky a ktorých všeobecná hodnota je najviac 3 300 Eur, Ministerstvo obrany Slovenskej 
republiky ponúkne tento majetok štátu obci, na ktorej území sa tento majetok nachádza. Ak sa 
majetok štátu podľa prvej vety nachádza na území viacerých obcí alebo ak obec neprejaví 
záujem o tento majetok štátu, ktorý sa nachádza na jej území, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu 
darovacej zmluvy s obcou, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je povinné ponúknuť tento 
majetok vyššiemu územnému celku, na ktorého území sa majetok štátu nachádza.“ 
 Jednotlivé ponúknuté stavby opevnení sú podľa doručenej ponuky ocenené znaleckými 
posudkami vo výške od 1 346,49 Eur do 3 270,00 Eur, t. z. ide o majetok v celkovej hodnote 
36 998,56 Eur. 
 Pozemky registra „C“ parc. č. 2241/38 a parc. č. 2241/51 k. ú. Devínska Nová Ves 
nachádzajúce sa pod stavbou stáleho ťažkého opevnenia č. 2 bez súpisného čísla, o ktorý by 
hlavné mesto SR Bratislava malo záujem v súlade s vyjadrením Oddelenia kultúry, školstva, 
športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, sú vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy zapísané na liste vlastníctva č. 4172. Uvedené opevnenie je vybudované z väčšej 
časti na pozemku registra „C“ parc. č. 2241/47 – zastavané plochy a nádvoria o výmere    
15 m² vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, LV č. 2039. Prijatím ponuky 
vznikne nežiaduci právny stav – stavba na cudzom pozemku. O stále ťažké opevnenie č. 2 
bez súpisného čísla prejavil záujem i spomínaný Bratislavský samosprávny kraj , s ktorým 
bude v prípade prijatia ponuky na bezodplatný prevod tohto bunkra potrebné majetkovoprávne 
vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemku pod ním o výmere 15 m². Zároveň treba počítať 
s ďalšou finančnou investíciou na rekonštrukciu uvedenej stavby. 
 Pozemky nachádzajúce sa pod uvedenými stavbami opevnení nie sú predmetom ponuky, 
nie sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a vo väčšine prípadov patria iným fyzickým 
osobám. V prípade akceptovania ponuky uvedeného ministerstva by hlavné mesto SR Bratislava 
malo majetkovoprávne vysporiadať vlastnícke vzťahy k týmto pozemkom, aby mohlo riadne 
a nerušene užívať predmetné nehnuteľnosti. Na takéto vysporiadanie formou kúpy, či nájmu 
však mesto nemá v súčasnosti vyčlenené žiadne finančné prostriedky. 
 Bratislavský samosprávny kraj požiadal hlavné mesto SR Bratislavu o spoluprácu v tejto 
záležitosti, nakoľko má záujem o získanie niektorých ponúknutých opevnení (predovšetkým 
stavbu vojenského opevnenia č. 2 a č. 11 v k. ú. Devínska Nová Ves). Tieto plánujú 



zrevitalizovať a dlhodobo využívať na zatraktívnenie okolia Moravskej cyklotrasy (osadenie 
infomačno-náučnych tabulí a pod.).  
 K predmetnej ponuke boli listami zo dňa 19. 7. 2013 a 31. 7. 2013 vyžiadané stanoviská 
príslušných odborných oddelení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a Mestskej polície 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 Vzhľadom na to, že hlavné mesto SR Bratislava nemá pre ponúkané stavby stanovený 
účel ich využitia a nie sú majetkovoprávne vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom pod 
nimi, navrhuje sa ponuku Ministerstva obrany SR urobenú listami zn. SAMaV 2202-2012 zo dňa 
28. 9. 2012 a ASM-282/2013 zo dňa 18. 3. 2013 neakceptovať. 
 
 
 
 
STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU  
Oddelenie územného rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 2241/38, 2250/4, 2248/23, 2596/3, 2580/11, 
2615/4, 2633/2, 2650/2, 2632/2, 2640/13, 2753/6, 2640/35, 3633/3, 2753/5, 2746/14, 2711/9 k. 
ú. Devínska Nová Ves funkčné využitie územia: 

- záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality, 
- trvalé trávne porasty, 
- orná pôda, 
- les, ostatné lesné pozemky, 
- krajinná zeleň, 
- rekreácia v prírodnom prostredí, 
- inundačné územie. 

Územný plán stanovuje funkčné využitie územia krajinná zeleň pre pozemky parc. č. 2615/4 
(nachádza sa v inundačnom území), parc. č. 2640/35 (nachádza sa v ochrannom pásme 
železnice) a parc. č. 2596/3 (nachádza sa v inundačnom území, v biocentre územia ekologickej 
stability) k. ú. Devínska Nová Ves. 
Pozemok parc. č. 2241/38 k. ú. DNV sa nachádza v inundačnom území, rozvojové územie, 
funkčné využitie územia – rekreácia v prírodnom prostredí. 
Pozemky parc. č. 2711/9 a parc. č. 2640/13 k. ú. DNV sa nachádza v  stabilizovanom území, 
funkčné využitie územia – záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality. 
Funkčné využitie územia trvalé trávne porasty je určené pre pozemky parc. č. 2250/4, parc. č. 
2248/23 (sa nachádzajú v inundačnom území), parc. č. 2633/2, 2633/3, 2650/2 a parc. č. 2632/2 
(nachádza sa v ochrannom pásme železnice) k. ú. DNV. 
Pozemky parc. č. 2753/6, 2753/5 a 2753/4 k. ú. DNV majú určené funkčné využitie územia – 
orná pôda. 
Pozemky parc. č. 2241/38, 2596/3, 2615/4, 2248/23, 2250/4 k. ú. DNV majú funkčné využitie 
územia – inundačné územie. 
Pozemok parc. č. 2580/11 k. ú. DNV je pozemok, cez ktorý vedie železničná trať. 
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže: 
Z hľadiska prezentácie dejín a ochrany uvedených objektov pred možným zničením by bolo 
pozitívom, ak by hlavné mesto vlastnilo celú líniu bunkrov. Problémom je ekonomický dopad 
spravovania takéhoto majetku. Na rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie bude potrebné 
počítať aj s príslušnými finančnými čiastkami. 
Oslovené oddelenie považuje za vhodné, aby hlavné mesto vlastnilo aspoň jeden z objektov línie 
bunkrov za predpokladu, že jeho využívanie a prevádzku budú zabezpečovať mestské 
organizácie Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok 
a zapojí sa do nej najmä aktívna verejnosť, t. z. spolky a združenia občanov, ktoré sa venujú 



vojenskej histórii. Podmienkou spravovania objektu organizáciami mesta je pridelenie 
finančných prostriedkov na správu z rozpočtu hlavného mesta. 
Objekt opevnenia, ktorý odporúčajú prevziať do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy je 
stavba vojenského opevnenia č. 2 stojaca na pozemku parc. č. 2241/38, k. ú. Devínska Nová 
Ves, LV č. 3716, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obývanej časti Devínskej Novej 
Vsi a je osadená vedľa frekventovanej cyklotrasy neďaleko Cyklomosta slobody. Pred objektom 
je už dnes osadený náučný panel, má teda predpoklady byť navštevovanou muzeálnou 
expozíciou. 
Ponúkaný objekt „Stále ťažké opevnenie B-SV-1 Pečniansky les“ bez označenia súpisným 
číslom, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. 5969/11 k. ú. Petržalka, LV č. 4521 sa neodporúča 
prevziať do vlastníctva hlavného mesta. Prevzatie tohto objektu by prichádzalo do úvahy, len ak 
by hlavné mesto prevzalo do vlastníctva celú líniu opevnenia. 
Oddelenie vnútornej správy 
Nemá námietky k prevodu vlastníctva objektov uvedených v dôvodovej správe. 
Finančné oddelenie 
Neeviduje žiadne pohľadávky. 
 
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy nemá záujem o nehnuteľný majetok ponúkaný zo 
strany Ministerstva obrany SR. 
 
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 neprijatie ponuky alebo čiastočné prijatie ponuky na bezodplatný prevod 
nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska 
Nová Ves a k. ú. Petržalka“. 
 






























































































