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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zverenie pozemkov v k. ú. Ružinov, a to: 
- novovytvoreného pozemku  parc. č.  15638/129 – ostatné plochy vo výmere 477 m2, ktorý 
vznikol podľa GP  č. 511/14 oddelením z pozemku registra „C“ parc. č. 15638/12 – ostatné plochy 
vo výmere 3302 m2, zapísaného na LV č. 1201,  
- novovytvorených pozemkov parc. č.  15640/60 – ostatné plochy vo výmere 281 m2 a parc.                 
č. 15640/61 – ostatné plochy vo výmere 30 m2, ktoré vznikli podľa GP  č. 511/14 oddelením                      
z pozemku registra „C“ parc. č. 15640/1 – ostatné plochy vo výmere  3587 m2, zapísaného na LV 
č. 1201,  
do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy.  
Novovytvorený pozemok parc. č.  15638/129 sa zveruje do správy za účelom vybudovania, správy 
a údržby chodníka, novovytvorený pozemok parc. č.  15638/60 sa zveruje do správy za účelom 
vybudovania, správy a údržby parkovacích miest a novovytvorený pozemok parc. č.  15640/61 sa 
zveruje do správy za účelom zatrávnenia a starostlivosti o zeleň na Medzilaboreckej ulici,  
 
s podmienkami: 
 
1. Nedôjde k prenájmu pozemkov ani k ich predaju  mestskou časťou Bratislava-Ružinov.  
 
2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Ružinov  prestane pozemky užívať na uvedené účely,  je 
povinná  vrátiť ich do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislava. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  : Návrh na zverenie novovytvorených pozemkov  parc. č. 15638/129,    
              15640/60, 15640/61 v k. ú.  Ružinov na Medzilaboreckej ulici, do správy 

                                      mestskej časti Bratislava-Ružinov 
 
ŽIADATE Ľ  : Mestská časť Bratislava-Ružinov 
     Mierová 21 
                                      827 05 Bratislava  
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTI 
POZEMOK  
parc. č.                druh pozemku           výmera v m2       poznámka_____  
15638/129                    ostatné plochy                    477                         GP č. 511/14             
15640/60                      ostatné plochy                    281                         GP č. 511/14             
15640/61                      ostatné plochy                      30                         GP č. 511/14             
Spolu                                                                       788 
novovytvorený pozemok  parc. č.  15638/129 – ostatné plochy vo výmere 477 m2 vznikol GP                 
č. 511/14 oddelením z pozemku registra „C“ parc. č. 15638/12 – ostatné plochy vo výmere 3302 
m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1201 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy; 
novovytvorené pozemky parc. č.  15640/60 – ostatné plochy vo výmere 281 m2 a parc. č. 15640/61 
– ostatné plochy vo výmere 30 m2  vznikli GP  č. 511/14 oddelením z pozemku registra „C“ parc. 
č. 15640/1 – ostatné plochy vo výmere  3587 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1201 vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, 
 
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku registra „C“ parc č. 15638/12 – 
ostatné plochy vo výmere 3302 m2, z ktorého bol oddelený GP č. 511/14 novovytvorený pozemok  
parc. č.  15638/129 – ostatné plochy vo výmere 477 m2. Hlavné mesto SR Bratislava  je 
vlastníkom aj  pozemku registra „C“ parc č. 15640/1 – ostatné plochy vo výmere 3587 m2, 
z ktorého bol oddelený GP č. 511/14 novovytvorené pozemky  parc. č.  15640/60 – ostatné plochy 
vo výmere 281 m2 a parc. č. 15640/61 – ostatné plochy vo výmere 30 m2.  
 Starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov požiadal o zverenie uvedených 
novovytvorených pozemkov do správy  za účelom vybudovania chodníka  pre peších a 27 
šikmých  parkovacích státí pred bytovým domom Medzilaborecká 1-9 z vlastných prostriedkov. 
Uvedená stavba zvýši bezpečnosť pohybu chodcov a situáciu v statickej doprave na 
Medzilaboreckej ulici.   
 Novovytvorený pozemok parc. č.  15638/129 sa zveruje do správy za účelom vybudovania, 
správy a údržby chodníka, novovytvorený pozemok parc. č.  15638/60 sa zveruje do správy za 
účelom vybudovania, správy a údržby parkovacích miest a novovytvorený pozemok parc.                    
č.  15640/61 sa zveruje za účelom zatrávnenia a starostlivosti o zeleň na Medzilaboreckej ulici. 
  Hodnota novovytvorených pozemkov, ktoré sú predmetom zverenia do správy bude 
stanovená po zápise geometrického plánu do katastra nehnuteľností. 
 Pozemky sa zverujú do správy mestskej časti s  podmienkou, že  nedôjde k ich predaju                
a prenájmu. V prípade, ak sa zverené pozemky prestanú užívať na účel, na ktorý boli zverené, je 
mestská časť povinná  vrátiť ich do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislava.  
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1100/2014 zo dňa 13. 03.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať 
„Návrh na zverenie novovytvorených pozemkov v Bratislave, parc. č. 15638/129, parc. č. 
15640/60  a parc. č. 15640/61, k. ú.  Ružinov, Medzilaborecká ulica, do správy mestskej časti 
Bratislava-Ružinov“. 



















Protokol č. 11 88 ...... 14 00 
o zverení nehnuteľného 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 nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
    zastúpené primátorom Doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom CSc. 
    IČO 603 481 

ako odovzdávajúci 
 
 
SPRÁVCA:   Mestská časť Bratislava–Ružinov  
    Mierová 21, 827 05 Bratislava 
    zastúpená starostom  Ing. Dušanom Pekárom   
    IČO: 00603155 
    ako preberajúci 
 
 

Článok 1 
 

 Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava–Ružinov je: 
novovytvorený pozemok  parc. č.  15638/129 – ostatné plochy vo výmere 477 m2,  
ktorý vznikol GP  č. 511/14 oddelením z pozemku registra „C“ parc. č. 15638/12 – ostatné 
plochy vo výmere 3302 m2, zapísaného na LV č. 1201,  
novovytvorený pozemok parc. č.  15640/60 – ostatné plochy vo výmere 281 m2  
a novovytvorený pozemok  parc. č. 15640/61 – ostatné plochy vo výmere 30 m2, 
ktoré vznikli GP  č. 511/14 oddelením z pozemku registra „C“ parc. č. 15640/1 – ostatné 
plochy vo výmere  3587 m2, zapísaného na LV č. 1201, 
v katastrálnom území Ružinov, na Medzilaboreckej ulici. 

Hodnota pozemkov bude stanovená po zápise geometrického plánu č. 511/14 
vyhotoveného vyhotoviteľom GEOMAP s.r.o., IČO: 35 850 566, úradne overeného dňa 
12.2.2014 pod č. 220/2014,  do katastra nehnuteľností. 
 

Článok 2 
 

Novovytvorený pozemok parc. č.  15638/129 sa zveruje do správy za účelom 
vybudovania, správy a údržby chodníka, novovytvorený pozemok parc. č.  15638/60 sa zveruje 
do správy za účelom vybudovania, správy a údržby parkovacích miest a novovytvorený 
pozemok parc. č.  15640/61 sa zveruje za účelom zatrávnenia a starostlivosti o zeleň. 
  

Článok 3 
 
 Zverenie pozemkov špecifikovaných v čl. 1, schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa ...........2014 uznesením č. ............. 
s podmienkami, že nedôjde k ich predaju a prenájmu a v prípade, ak sa pozemky  špecifikované 
v čl. 1 prestanú využívať na účely uvedené v čl. 2 tohto protokolu, Mestská časť Bratislava–
Ružinov  je povinná predmet zverenia  vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. 

 
 



Článok 4 
 

 Predmet zverenia sa bezodplatne zveruje do správy Mestskej časti Bratislava–Ružinov 
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Štatútom 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Článok 5 
 

 Mestská časť Bratislava–Ružinov na základe tohto protokolu bude vykonávať správu  
pozemku v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a platných 
predpisov tak, aby vlastníkovi hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave nevznikla 
žiadna škoda.  

 
Článok 6 

 
 K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, nakoľko Mestská časť Bratislava–
Ružinov stav predmetu zverenia pozná a v takomto ho preberá. Odovzdávajúci prehlasuje, že 
na predmete zverenia neviaznu žiadne dlhy, bremená, ani iné právne povinnosti.  
 
 

Článok 7 
 

1) Tento protokol č. 11 88 ............ 14 00 o zverení majetku sa povinne zverejňuje podľa 
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov. 

2) Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

 
Článok 8 

 
 Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých Hlavné 
mesto SR Bratislava si ponechá 7 exemplárov a Mestská časť Bratislava–Ružinov 3  
exempláre.  

 
Článok 9 

 
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: 
Za hlavné mesto SR Bratislavu   Za Mestskú časť Bratislava–Ružinov 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––- 
 Doc. RNDr. Milan  F t á č n i k CSc.                             Ing. Dušan Pekár 
        primátor            starosta 



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

konaného d ňa 11.3.2014 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 14 
Návrh na zverenie novovytvorených pozemkov v Bratislave, parc. č.15638/129, parc.č. 15640/60 
a parc.č. 15640/61, k.ú. Ružinov, Medzilaborecká ulica, do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
Komisia finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ nebola spôsobilá 
uznáša ť sa, z dôvodu neprítomnosti nadpolovi čnej väčšiny všetkých jej členov,  v zmysle Čl. 8, 
bod 2. Rokovacieho poriadku. 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 11.3.2014 
 



 
 

 
 

 


