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         kód uzn.  
                
 
 
 

NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

1. Prijatie časti 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 – B-S-1 „Štěrkovište“ – objekt pohraničného opevnenia               
bez súpisného čísla stojaci na pozemku registra „C“ parc. č. 6008/5, k. ú. Petržalka, LV   
č. 4521, 

- stále ťažké opevnenie – B-S-2 „Mulda“ – objekt pohraničného opevnenia bez súpisného 
čísla stojaci na pozemku registra „C“ parc. č. 5985/2, k. ú. Petržalka, LV č. 4521, 

- stále ťažké opevnenie – B-S-3 „Paseka“ – objekt pohraničného opevnenia bez súpisného 
čísla stojaci na pozemku registra „C“ parc. č. 5983/8, k. ú. Petržalka, LV č. 4521 

 
2. Neprijatie zvyšnej ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku SR v správe 
Ministerstva obrany SR v časti týkajúcej sa stáleho ťažkého opevnenia – B-S-15 „Ostrov“ – 
objekt pohraničného opevnenia bez súpisného čísla stojaci na pozemku registra „C“ parc. č. 
5513/2, k. ú. Petržalka, LV č. 4521. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  : Návrh na prijatie časti ponuky na bezodplatný prevod vlastníctva                                                    
                                    nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR   
   v Bratislave – stále ťažké opevnenia, k. ú. Petržalka 
   
                                                
ŽIADATE Ľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
   Agentúra správy majetku 
   Za kasárňou 3 
   932 47 Bratislava 
   IČO 30 845 572 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
Stavby (pozemky pod stavbami nie sú predmetom ponuky): 
 

- stále ťažké opevnenie – B-S-1 „Štěrkovište“ – objekt pohraničného opevnenia bez 
súpisného čísla stojaci na pozemku registra „C“ parc. č. 6008/5, k. ú. Petržalka, LV        
č. 4521, 

- stále ťažké opevnenie – B-S-2 „Mulda“ – objekt pohraničného opevnenia bez súpisného 
čísla stojaci na pozemku registra „C“ parc. č. 5985/2, k. ú. Petržalka, LV č. 4521, 

- stále ťažké opevnenie – B-S-3 „Paseka“ – objekt pohraničného opevnenia bez súpisného 
čísla stojaci na pozemku registra „C“ parc. č. 5983/8, k. ú. Petržalka, LV č. 4521, 

- stále ťažké opevnenie – B-S-15 „Ostrov“ – objekt pohraničného opevnenia bez súpisného 
čísla stojaci na pozemku registra „C“ parc. č. 5513/2, 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 
listom zo dňa 17. 12. 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. 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 z roku 2011 vo výške od 17 100,00 do 23 500,00 Eur, teda ide o majetok v celkovej 
hodnote 82 800,00 Eur. 



 Pozemky nachádzajúce sa pod uvedenými stavbami opevnení nie sú predmetom 
ponuky a nie sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Majetkovoprávnym šetrením 
bolo zistené, že pozemky pod ponúkanými stavbami sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. 
Zároveň sú vo vlastníctve Slovenskej republiky i pozemky okolo stavieb stálych ťažkých 
opevnení, prípadne k niektorým z nich nie sú založené listy vlastníctva. V prípade akceptovania 
ponuky uvedeného ministerstva by hlavné mesto SR Bratislava malo majetkovoprávne 
vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom nielen pod stavbami, ale aj v ich okolí, aby 
mohlo riadne a nerušene užívať predmetné nehnuteľnosti a aby si vôbec zabezpečilo prístup 
k stavbám bunkrov. Na takéto vysporiadanie formou kúpy, či nájmu, ani na rekonštrukciu 
uvedených objektov však mesto nemá v súčasnosti vyčlenené  finančné prostriedky. 
  
 Ing. Martin Kubala, predseda Občianskeho združenia Múzeum Petržalského opevnenia 
v súvislosti s ponukou Ministerstva obrany SR adresovanej mestu požiadal listom zo dňa 5. 12. 
2013 o rokovanie ohľadne ich projektu obnovy objektov pohraničného opevnenia B-S-1, B-S-2, 
B-S-3 v k. ú. Petržalka. Cieľom občianskeho združenia je pokračovať v rekonštrukcii 
spomínaných objektov, ako i objektu veliteľského stanovišťa B-SV-1 „Pečniansky les“, ktorý po 
podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami a povolení návrhu na vklad vlastníckeho práva 
prejde do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe schváleného uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1360/2013. 
 

Pozn. : Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konanom 
dňa 21. 11. 2013 bolo uznesením č. 1360/2013 schválené prijatie časti predchádzajúcej ponuky 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku v časti 
týkajúcej sa stavby stáleho ťažkého opevnenia – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 3, k. ú. 
Devínska Nová Ves a stáleho ťažkého opevnenia – B-SV-1 „Pečniansky les“, k. ú. Petržalka. 
V zvyšnej časti, ktorej predmetom boli stále ťažké opevnenia v k. ú. Devínska Nová Ves, nebola 
ponuka príslušného ministerstva prijatá. 
 
 Ponúkané stavby však nemajú majetkovoprávne vysporiadané vlastnícke vzťahy 
k pozemkom pod nimi a ani v ich okolí (nie je zmluvne upravená legálna možnosť prístupu k 
bunkrom). Akceptovaním ponuky Ministerstva obrany SR urobenej listom zn. ASM-35-
58/2013 zo dňa 17. 12. 2013  nastane komplikovaná právna situácia, kedy mesto síce bude 
vlastníkom stálych ťažkých opevnení, avšak stojacich na pozemkoch vo vlastníctve iného 
subjektu (stavba na cudzom pozemku). Zároveň ostane bez možnosti prístupu k týmto 
stavbám, nakoľko tento je momentálne možný len cez pozemky vo vlastníctve tretej osoby. 
Táto skutočnosť takisto môže zásadne skomplikovať možnosť stavby užívať, resp. 
rekonštruovať.  
 
 Návrh na prijatie ponuky na objekty B-S-1, B-S-2 a B-S-3 a sa predkladá na základe 
úlohy z OPP zo dňa 27. 1. 2014. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1081/2014 zo dňa 13. 02.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať „Návrh na prijatie časti ponuky 
na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR 
v Bratislave – stále ťažké opevnenia, k. ú. Petržalka“. 
 
 
 
 







































Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 10.2.2014 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 66 
Návrh na prijatie časti ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe 
Ministerstva obrany SR v Bratislave – stále ťažké opevnenia, k. ú. Petržalka 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť prijatie časti ponuky  na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku SR v správe 
Ministerstva obrany SR podľa 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 
do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, a to nasledovných nehnuteľností – stavieb: 

1. stále ťažké opevnenie – B-S-1 „Štěrkovište“ – objekt pohraničného opevnenia               bez 
súpisného čísla stojaci na pozemku registra „C“, parc. č. 6008/5, k. ú. Petržalka, LV   č. 4521, 
2. stále ťažké opevnenie – B-S-2 „Mulda“ – objekt pohraničného opevnenia bez súpisného čísla 
stojaci na pozemku registra „C“, parc. č. 5985/2, k. ú. Petržalka, LV č. 4521, 
3. stále ťažké opevnenie – B-S-3 „Paseka“ – objekt pohraničného opevnenia bez súpisného čísla 
stojaci na pozemku registra „C“, parc. č. 5983/8, k. ú. Petržalka, LV č. 4521 

 
a neprijatie zvyšnej ponuky  na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku SR v správe Ministerstva 
obrany SR v časti týkajúcej sa stáleho ťažkého opevnenia – B-S-15 „Ostrov“ – objekt pohraničného 
opevnenia bez súpisného čísla stojaci na pozemku registra „C“, parc. č. 5513/2, k. ú. Petržalka, LV č. 
4521. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 5, proti: 0 , zdržal sa: 0   
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 10.2.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


