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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zverenie  pozemku registra „C“, parc. č. 889/3  – zastavané plochy a nádvoria vo výmere                  
3990 m2, k. ú.. Vrakuňa, zapísaného na LV č. 1, podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta 
SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, za účelom využívania na športové 
účely ako  športový areál k futbalovému ihrisku na Ráztočnej ulici v Bratislave s podmienkou, že 
v prípade, ak mestská časť Bratislava-Vrakuňa  prestane pozemok využívať na športové účely ako  
športový areál k futbalovému ihrisku,  je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy 
hlavnému mestu SR Bratislave. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET   : Návrh na zverenie pozemku registra “C“,  parc. č. 889/3,  
                                                k. ú. Vrakuňa , do správy mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa 
  
ŽIADATE Ľ  : Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
    Šíravská 7 
                                               821 07 Bratislava 214 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTI 
 
POZEMOK  
parc. č.               druh pozemku    výmera v m2  pozn.   
889/3                           zastavané plochy a nádvoria     3990 
 
 Pozemok v k. ú. Vrakuňa je zapísaný  na LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku registra „C“ parc. č. 889/3, zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 3990 m2, zapísaného na LV č. 1, v k. ú. Vrakuňa.  Pozemok susedí 
s pozemkom registra „C“ parc. č. 890, ktorý sa využíva ako futbalové ihrisko. Tento pozemok je 
zverený Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na základe protokolu o zverení správy nehnuteľného 
majetku č. 21/1997. 
 Starostka mestskej časti Bratislava-Vrakuňa   požiadala hlavné mesto SR Bratislavu                  
o zverenie  parc. č. 889/3 do správy mestskej časti z dôvodu, že pozemok sa nachádza v  areáli, 
kde sa nachádza futbalové ihrisko s priľahlými tribúnami, ktoré je zverené mestskej časti, a bude 
sa využívať na športové účely ako  športový areál k futbalovému ihrisku na Ráztočnej ulici 
v Bratislave. 
   
 Hodnota pozemku registra „C“, k. ú. Vrakuňa je nasledovná: 
 
parc. č.               druh pozemku  výmera v m2  hodnota v €  
889/3                    zastavané plochy a nádvoria              3990   198 665,69 
 
 Pozemok sa zveruje do správy mestskej časti , podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy s  podmienkou, že v prípade, ak mestská časť Bratislava-Vrakuňa  prestane 
pozemky využívať pre športové účely ako športový areál k futbalovému ihrisku,  je povinná 
predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. 
 
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 je pozemok parc. č. 889/3 funkčné využitie: šport, telovýchova a voľný 
čas, číslo funkcie 401, rozvojové územie kód X. 
Ďalšie podmienky sú uvedené v priloženom stanovisku. 
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže sa listom zo dňa 18.02.2014 vyjadrili, že súhlasia so 
 zverením pozemku parc. č. 889/3, k. ú. Vrakuňa vo výmere 3990 m2 za účelom využívania 



pozemku na športové účely ako športový areál k futbalovému ihrisku na pozemku    parc. č. 890 
na Ráztočnej ulici v Bratislave. 
Oddelenie životného prostredia konštatuje, že zverenie predmetného pozemku na stanovený účel 
nie je v rozpore so záujmami životného prostredia a mestskej zelene. 
Oddelenie územných generelov a GIS – územím prechádza zberač G verejnej kanalizácie s DN 
2600 resp.1000 mm a trasa VTLO plynovodu, okrajom pozemku sa eviduje prechod 22 kV 
káblových vedení. 
 
 
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 nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pozemku parc. č. 889/3, do 
správy mestskej časti  Bratislava–Vrakuňa“. 
 

























SÚBORNÉ STANOVISKO

k návrhu na predaj/prenájom nehnuteľností hl. m. SR Bratislavy
za oblasť dopravy

(ľ-) C f.lL 18!/hf'J
Došlo od (oddelenie, dátum): SNM 10.02.2014 I pod č. 140328114
Predmet podania: zverenie pozemku do správy MC
Ziadateľ: MC Bratislava - Vrakuňa
Katastrálne územie: Vrakuňa
Parcelné číslo: 889/3 --

Odoslané: (dátum) I pod č. I

B: ČIASTKOVÉ STANOVISKÁ ODDELENÍ:

B1: Oddelenie dopravného inžinierstva:
Pridelené (dátum): 14.02.2014 Pod. Č. oddelenia: MAG 27482114

ODV82/14-P
Spracovateľ (meno): Ing. Cemochová
Text stanoviska:

K zvereniu pozemku p. Č. 889/3 vo výmere 3990 m2 do správy mestskej časti za účelom jeho
využí vania ako športového areálu pri futbalovom ihrisku na Ráztočnej ul. nemáme
pripomienky.

Vybavené (dátum): 14.02.2014
Schválil dňa (meno, dátum): Ing. Mikuš 118.02.2014

B2: Referát cestného správneho orgánu:
Pridelené (dátum): 12.02.2014 Pod Č. oddelenia OKDS

42336/2014-27481
Spracovateľ (meno): Iveta Il10vá
Text stanoviska:

Z hľadiska cestného správneho orgánu k zvereniu pozemku par. Č. 889/3, zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 3990 m2 k. Ú. Vrakuňa do správy mestskej časti, uvádzame:

- predmetný pozemok sa nachádza pri ceste II/572, kde nie sme cestný správny orgán.
Príslušným cestným správnym orgánom je Okresný úrad Bratislava. Z toto dôvodu sa
nevyjadrujeme.

Vybavené (dátum): 14.02.2014
Schválil dňa (meno, dátum): v z. Ing. Slimáková 117.02.2014

Primaciálne nám. 1, III. poschodie. Č. dverí 308

TELEFÓN FAX BANKOVÉ SPOJENIE
02/593561 95 02/59356439 VÚB 6327012/0200

IČO
603481

INTERNET E-MAIL
www.bratislava.skokdsv@bratislava.sk

mailto:www.bratislava.skokdsv@bratislava.sk


B3: Oddelenie správy komunikácií: •
Pridelené (dátum): 14.2.2014 Pod. Č. oddelenia: OSK 27483/2014

Há-84
Spracovateľ (meno): R. Horváthová
Text stanoviska:

Z hľadiska správy komunikácií nemáme pripomienky k zvereniu pozemku p. Č. 889/3 vk. Ú.

Vrakuňa. Jedná sa o oplotený pozemok.

Vybavené (dátum): 17.3.2014
Schválil dňa (meno, dátum): Ing. Mešťaníková 118.3.2014

v v

Ing. Kvetoslava Cumá
zástupkyňa riaditeľa magistrátu

Magistrát hla~néhomesta SR
z - BratIslavy
astrp:.cari~~itelamagistrátu
814 99mjglaJne niim. č.l

rttlBlava



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

číslo:  
  
 

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 – Vrakuňa 
    Šíravská č. 7, 821 07 Bratislava  214 
    zastúpené starostkou Mgr.Ľudmilou Lackovou 
    IČO:  603 295 
                                               DIČ: 2020840118 
 
 

Článok 1 
 

1. Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa je pozemok 
registra „C“ parc. č. 889/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3990 m2, k.ú. Vrakuňa 
nachádzajúci sa na Ráztočnej ulici v Bratislave.  

 
2. Hodnota pozemku parc. č. 889/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3990 m2,        

k.ú. Vrakuňa je 198 665,69 Eur. 
 

Článok 2 
 

1. Predmetný  pozemok sa zveruje do správy Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa výlučne za 
účelom  využívania na športové účely ako športový areál k futbalovému ihrisku na 
Ráztočnej ulici v Bratislave. 

 
2. Zverenie  pozemku parc. č. 889/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3990 m2 v k. ú. 

Vrakuňa,  schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom 
zasadnutí konanom dňa     2014 uznesením č. /2014. 

 
 

Článok 3 
 

1. Predmetný pozemok sa zveruje do správy Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa , podľa 
článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, s podmienkou, že v prípade, ak 
mestská časť Bratislava – Vrakuňa  prestane pozemok využívať na športové účely ako  
športový areál k futbalovému ihrisku,  je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej 
správy hlavnému mestu SR Bratislave. 

 
Článok 4 

 
2. Mestská časť Bratislava – Vrakuňa na základe tohto protokolu bude vykonávať správu 

uvedeného pozemku v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a platných predpisov tak, aby vlastníkovi hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave 
nevznikla žiadna škoda.  

 



 
 

 
Článok 5 

 
1. K fyzickému odovzdaniu pozemku, ktorý je predmetom tohoto protokolu nedôjde, 

nakoľko Mestská časť Bratislava – Vrakuňa stav pozemku pozná a v takomto stave 
pozemok uvedený v článku 1 tohto protokolu preberá dňom podpísania tohto protokolu. 

 
 

Článok 6 
 
1. Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých každá 

strana  dostane päť vyhotovení.  
 
2. 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 8 

 
1. 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 – Vrakuňa 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
       Milan   F t á č n i k         Ľudmila Lacková 
        primátor                    starostka  



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. 12 
Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Vrakuňa, pozemku parc.č. 889/3, do správy 
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť zverenie  pozemku registra „C“, parc. č. 889/3  – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  3 
990 m2, k. ú. Vrakuňa, zapísaného na LV č. 1, podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, za účelom využívania na športové účely ako  
športový areál k futbalovému ihrisku na Ráztočnej ulici v Bratislave, 
 
s podmienkou: 
 
V prípade, ak mestská časť Bratislava-Vrakuňa prestane pozemok využívať na športové účely ako  
športový areál k futbalovému ihrisku,  je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému 
mestu SR Bratislave. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 5 , za: 5 , proti: 0  , zdržal sa: 0   
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 07.4.2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
 
 

    


