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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zverenie pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 188 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 541 m2,  
parc. č. 191 – ostatné plochy vo výmere 1416 m2 a parc. č. 194 – ostatné plochy vo výmere 210 m2, 
evidovaných v KN ako parcely registra „C“, zapísané na LV č. 1748, podľa článku 82 ods. 2 Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, za účelom realizácie 
projektu „Rekonštrukcia parku na Námestí Hraničiarov“ a jeho následné užívanie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET   : Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Petržalka, parcely registra „C“    
    parc. č. 188, 191,194 do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
  
ŽIADATE Ľ  : Mestská časť Bratislava-Petržalka 
    Kutlíkova 17, 852 12  Bratislava 
    IČO  00 603 201  
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:  
parc. č.  druh pozemku výmera v m2  pozn.   hodnota v Eur 
188  zastavané plochy           541  LV č. 1748   26 936,87 Eur 
191  ostatné plochy         1 416  LV č. 1748     7 050,39 Eur 
194  ostatné plochy            210  LV č. 1748      1 045,61 Eur__ 
          Spolu:  2 167 m2              Spolu:  35 032,87 Eur 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka požiadal o zverenie pozemkov registra „C“ KN 
parc. č. 188, parc. č. 191 a parc. č. 194 k. ú. Petržalka, zapísaných na liste vlastníctva č. 1748 do 
správy mestskej časti Bratislava – Petržalka. Predmetné pozemky sa nachádzajú na Námestí 
Hraničiarov v Bratislave a v súčasnosti sa na pozemkoch nachádza vzrastlá zeleň, kríky, chodníky, 
neudržiavaná zámková dlažba.  
 Pozemky sú situované v rámci sídliska pozdĺž komunikácie Námestie Hraničiarov                       
v Bratislave. V uvedenej lokalite navrhuje mestská časť Bratislava – Petržalka zrealizovať stavebné 
úpravy za účelom modernizácie a rekonštrukcie existujúceho stavu námestia. Námestie Hraničiarov 
je pre svoj neudržiavaný stav využívané výlučne ako prechodný koridor spájajúci bytové domy 
s dopravnou infraštruktúrou. Súčasný poškodený stav námestia zhoršuje kvalitu bývania obyvateľov 
v danej lokalite a je miestom stretávania sa neprispôsobivých obyvateľov najmä vo večerných 
hodinách, ktorí postupne znehodnocujú majetok mesta a zvyšujú kriminalitu v dotknutom území.  
 Mestská časť Bratislava-Petržalka plánuje celý priestor Námestia Hraničiarov 
zrekonštruovať, vytvoriť nové chodníky, upraviť povrchové terény, vysadiť novú zeleň a vytvoriť 
trávnaté plochy s trvalkovými záhonmi. V projekte sa počíta aj so závlahovým systémom 
napojeným na studňu. V rámci mobiliáru bude podľa predloženej informácie o projekte osadených 
17 ks lavičiek a 9 ks smetných košov.  
 V súčasnosti je projektová dokumentácia k pripravovanej rekonštrukcií Námestia 
Hraničiarov spracovaná vo forme realizačného projektu „Rekonštrukcia parku na Námestí 
Hraničiarov“. Realizácia je naplánovaná na mesiace august – september 2014. Z vyššie opísaných 
dôvodov starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka požaduje čo najskoršie vybavenie žiadosti 
o zverenie pozemkov podrobne uvedených v špecifikácií.    
 Podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy môže hlavné mesto SR 
Bratislava zveriť zo svojho majetku do správy mestským častiam majetok, ktorý mestské časti 
potrebujú na plnenie úloh miestnej samosprávy.   
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1113/2014 zo dňa 8. 4.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať  
„Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 188, parc. č. 191 a parc. č. 
194, do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka“. 
 
 



















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

číslo: 11 88 0115 14 00 
  
 
 

VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava  
    zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom 
    IČO: 00 603 481 
 
 
 
SPRÁVCA:   Mestská časť Bratislava – Petržalka  
    Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava  
    zastúpené starostom Vladimírom Bajanom 
    IČO: 00 603 201 
 
 

Článok 1 
 

 Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka sú pozemky 
registra „C“ katastra nehnuteľností zapísané na liste vlastníctva č. 1748, nachádzajúce sa na 
Námestí Hraničiarov v Bratislave, k. ú. Petržalka:  
 - parc. č. 188 –  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 541 m2, .........26 936,87 Eur       

- parc. č. 191 – ostatné plochy vo výmere 1416 m2, ................................7 050,39 Eur       
- parc. č. 194 – ostatné plochy vo výmere 210 m2, ..................................1 045,61 Eur. 
 
Hodnota zverovaných pozemkov predstavuje spolu sumu 35 032,87 Eur.       

 
 

Článok 2 
 

 Predmetné pozemky sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka 
výlučne za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia parku na Námestí Hraničiarov“ 
pozostávajúca z odstránenia jestvujúceho krytu chodníkov z liateho asfaltu, demontáže 
jestvujúcej žulovej dlažby a odstránenie chodníka zo zámkovej dlažby. V rámci rekonštrukcie 
budú vytvorené nové chodníky, upravené povrchové terény, vysadená bude nová zeleň 
a zároveň budú vytvorené trávnaté plochy s trvalkovými záhonmi. V rámci mobiliáru bude 
osadených 17 ks lavičiek a 9 ks smetných košov.  
 
 

Článok 3 
 

 Uvedené pozemky sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka s 
podmienkou, že mestská časť zabezpečí práce spojené s projektom „Rekonštrukcie parku na 
Námestí Hraničiarov“ na vlastné náklady a nebude od hlavného mesta SR Bratislavy 
požadovať žiadne finančné plnenia spojené s uvedeným projektom. Zároveň Mestská časť 
Bratislava – Petržalka po zrekonštruovaní a úprave Námestia Hraničiarov v Bratislave bude 
zabezpečovať správu a údržbu novovybudovaného parku spolu s vytvorenými objektmi 
v rámci vlastnej réžie. Zverované pozemky mestská časť Bratislava - Petržalka neprevedie na 
tretie subjekty. 



 
 

Článok 4 
 

 Mestská časť Bratislava – Petržalka na základe tohto protokolu bude vykonávať 
správu pozemkov 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 5 
 

 K fyzickému odovzdaniu pozemkov nedôjde, nakoľko Mestská časť Bratislava – 
Petržalka stav pozemkov pozná a v takomto stave pozemky registra „C“ katastra 
nehnuteľností parc. č. 188, parc. č. 191 a parc. č. 194 k. ú. Petržalka preberá dňom podpísania 
protokolu poslednou zo zmluvných strán.  
 
 

Článok 6 
 

 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo zverenie pozemkov 
registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 188, parc. č. 191 a parc. č. 194 k. ú. Petržalka  do 
správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka Uznesením č. ..../2014, zo dňa 27.03.2014. 

Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a 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 7 
 

 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: 
Za hlavné mesto SR Bratislavu    Za Mestskú časť Bratislava – Petržalka 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
       Milan   F t á č n i k        Vladimír   B a j a n 
        primátor                 starosta  
 



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

konaného d ňa 07.4.2014 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 11 
Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 188, parc.č. 191 a parc.č.194, do 
správy mestskej časti Bratislava – Petržalka 
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť zverenie pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 188 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
541 m2,  parc. č. 191 – ostatné plochy vo výmere 1 416 m2 a parc. č. 194 – ostatné plochy vo výmere 
210 m2, evidovaných v KN ako parcely registra „C“, zapísané na LV č. 1748, podľa článku 82 ods. 2 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislav-Petržalka, za účelom 
realizácie projektu „Rekonštrukcia parku na Námestí Hraničiarov“ a jeho následné užívanie. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 5 , za: 5 , proti: 0  , zdržal sa: 0 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 07.4.2014 
 



       
 
 

    


