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NÁVRH UZNESENIA 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
I. alternatíva 
 
Schvaľuje  zverenie nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v k.ú. Petržalka, 
pozemku registra „C“  KN parc. č. 148 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 192 m2 , LV č. 
1748,  podľa článku  82 ods. 2  Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy  mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, za účelom výstavby parkovacieho domu,  
 
s podmienkami: 
 
1. Nedôjde k predaju pozemku mestskou časťou Bratislava-Petržalka 
 
2. V prípade, ak mestská časť  Bratislava-Petržalka prestane pozemok užívať na uvedený účel, je 
povinná vrátiť ho do priamej správy  hlavnému mestu SR Bratislava, 
 
II. alternatíva 
 
Neschvaľuje  zverenie nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v k.ú. Petržalka, 
pozemku registra „C“  KN parc. č. 148 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 192 m2 , LV č. 
1748,  podľa článku  82 ods. 2  Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy  mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, za účelom výstavby parkovacieho domu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 

PREDMET :              Zverenie alebo nezverenie pozemku parc. č. 148 -  zastavané plochy  
a nádvoria vo výmere 192 m2, k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 

 
 

 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU  
 
parc. č.                  druh pozemku                            výmera v m2           poznámka 
148                         zastavané plochy a nádvoria        192                 
 
Pozemok je zapísaný na LV č.  1748 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
   
SKUTKOVÝ STAV   
 
 Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka  na rokovaní Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy predložil dňa  07.05.2014 materiál: Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č  148, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka  za účelom  výstavby 
parkovacieho domu.  Žiadosť je odôvodnená tým, že na mestskú časť  sa obrátil so žiadosťou 
investor, ktorý chce na pozemkoch parc. č.  148  a parc. č 149 v kú. Petržalka postaviť parkovací 
dom. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  na svojom zasadnutí dňa  
10.12.2013 uznesením č. 445 schválilo prenájom pozemku parc. č.  149 v k. ú. Petržalka  
investorovi za podmienky scelenia  vyššie uvedených pozemkov.  
 Pozemok parc. č. 148, ktorý žiada mestská časť zveriť do správy je zasunutý do pozemku 
par. č. 149, ktorý mestská časť prenajala za účelom výstavby parkovacieho domu. 
 Pri majetkovoprávnom šetrení pozemkov parc. č. 148 a parc. č. 149 bolo zistené, že   
pozemok registra „C“ KN parc. č. 149 - ostatné  plochy  vo výmere 2368 m2 nebol zverený do 
správy mestskej časti Bratislava-Petržalka.  Predmetom zverenia majetku v Protokole č. 5/92 
o zverení majetku hlavného mesta  a s ním súvisiacich  práv a záväzkov do správy mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, zo dňa 7.1.1992 je  len verejná zeleň a nie pozemok, čo znamená, že 
pozemok parc. č.  149 je v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy.   
Poznámka: Zverenie verejnej zelene do správy mestským častiam nepodlieha schváleniu 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ale využitie verejnej zelene zverenej do správy 
mestským častiam  na iný účel ako bola zverená podlieha schváleniu zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy podľa článku 80  ods. 3 písm. b)  Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.   
 Zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy neschválilo zverenie a využitie verejnej 
zelene na pozemku parc. č.   149 v k. ú Petržalka  na iný účel, ako  bol zverený, tzn. ako verejná 
zeleň.  
 Mestskej časti Bratislava-Petržalka, listom č.  420/2014-2/43545 zo dňa 17.1.2014, bolo 
oznámené, že na pozemku parc. 149 v k. ú. Petržalka je zverená do správy mestskej časti len 
verejná zeleň  a z toho dôvodu na prenájom pozemkov parc. č. 148 a parc. č. 149 na výstavbu  
garážového domu je príslušné hlavné mesto SR Bratislava. 
 Vzhľadom na to, že navrhovaný pozemok na zverenie  parc.č. 148 – zastavané plochy 
a nádvoria je z troch strán ohraničený pozemkom parc. č. 149  - ostatné  plochy  vo výmere 2368 
m2, ktorý je v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy, materiál je spracovaný 
v alternatívach – zveriť alebo nezveriť pozemok, ako je uvedené v návrhu uznesenia.  



































Protokol č. 11 88 0.... 14 00 
o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava–Petržalka  
 

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–Petržalka  
    Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava 
    zastúpená starostom Ing. Vladimírom Bajanom 
    IČO: 00 603 201 
    ako preberajúci 
 

Článok 1 
 

 Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava–Petržalka je pozemok registra 
„C“ KN zapísaný na liste vlastníctva č. 1748 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, 
nachádzajúci sa na Furdekovej ul. v Bratislave, k. ú. Petržalka: 
 

• parc. č.  148 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 192 m2 ...........9 559,85  Eur. 
. 
 

Článok 2 
 

 Predmetný pozemok  sa zveruje do správy mestskej časti Bratislava–Petržalka za 
účelom realizácie výstavby parkovacieho domu.     
 

Článok 3 
 
 Zverenie pozemku špecifikovaných v čl. 1, schválilo mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa .........2014 uznesením č. ......./2014 
s podmienkami, že nedôjde k predaju pozemku a v prípade, ak sa pozemok  špecifikovaný v čl. 
1 prestane užívať  na realizáciu parkovacieho domu, mestská časť  je povinná predmet zverenia  
vrátiť do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy 
. 

Článok 4 
 

 Predmet zverenia sa bezodplatne zveruje do správy mestskej časti Bratislava–Petržalka 
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–Petržalka na základe tohto protokolu bude vykonávať správu  
pozemkov 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–Petržalka 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 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 č. 11 88 0........14 00 sa vyhotovuje v 9-ich rovnopisoch, s platnosťou 
originálu, z ktorých Hlavné mesto SR Bratislava si ponechá 5 exemplárov a mestská časť 
Bratislava–Petržalka 4  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–Petrržalka 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––- 
 Doc. RNDr. Milan  F t á č n i k CSc.                              Ing. Vladimír Bajan 
        primátor            starosta 



Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 148, do správy         
mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Kód uzn: 5.1. 
 

Uznesenie č. 1121/2014 
     zo dňa 07. 05. 2014 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu  

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
schváliť zverenie pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 148 vo výmere 192 m², zastavané plochy 
a nádvoria, evidovaného 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 výstavby parkovacieho domu. 

- - - 

 


