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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

-  zverenie pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č.: 
10218 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m2,    LV č. 8925    
10219 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 65 m2,    LV č. 8925     
10223 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m2,    LV č. 8925   
10226 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 169 m2,  LV č. 8925    
10235 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 305 m2,  LV č. 8925    
10236 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 150 m2,  LV č. 8925    
10237 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 579 m2,  LV č. 8925    
10238 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2,  LV č. 8925   
10239 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2,    LV č. 8925   
10240 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 142 m2,  LV č. 8925   
10241 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 391 m2,  LV č. 9409 
10242 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 509 m2,  LV č. 8925   
10246 – záhrady vo výmere            146 m2,  LV č. 8925    
10247 – záhrady vo výmere            121 m2,  LV č. 8925    
10248 – záhrady vo výmere            162 m2,  LV č. 8925    
10249 – záhrady vo výmere             46 m2,   LV č. 8925     
10250 – záhrady vo výmere              46 m2,   LV č. 8925    
10251 – záhrady vo výmere                                    10 m2,   LV č. 8925   
10261 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 621 m2,  LV č. 8925    
10227/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 120 m2,  LV č. 8925   
10227/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 85 m2,    LV č. 8925     
10230/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 116 m2,  LV č. 8925     
10232/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m2,    LV č. 8925    
10233/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 122 m2,  LV č. 8925    
10233/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 194 m2,  LV č. 8925    
10258/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 151 m2,  LV č. 8925     
10258/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 193 m2,  LV č. 8925    
10262/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 927 m2,  LV č. 8925  
 
-  zverenie pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č.: 
10224/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 235 m2,  LV č. 1656    
10224/32 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 435 m2,  LV č. 1656,    
 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, spolu so zeleňou, asfaltovými plochami 
a chodníkmi, ktoré sa na uvedených pozemkoch nachádzajú,  do správy mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, za účelom revitalizácie a údržby zelene, chodníkov a spevnených plôch, ktoré slúžia 
na parkovanie a príjazd vozidiel k miestam na parkovanie, 
 
 
 
 



s podmienkami: 
 
1. Nedôjde  k prenájmu pozemkov ani k ich predaju  mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto.  
 
2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto  prestane pozemky užívať na uvedené účely,  
je povinná  vrátiť ich do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET                          : Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10218,  

10219, 10223, 10226, 10235, 10236, 10237, 10238, 10239, 10240, 
10241, 10242, 10246, 10247, 10248, 10249, 10250, 10251, 10261, 
10227/1, 10227/2, 10230/1, 10232/2, 10233/1, 10233/2, 10258/3, 
10258/4, 10262/1, 10224/1, 10224/32, k.ú. Staré Mesto, do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
ŽIADATE Ľ   :     Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
    Vajanského nábr. 3 
    814 21 Bratislava 
  
I. ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV registra „E“KN  
parc. č.  druh pozemku                výmera v m2                LV  
10218   zastavané plochy a nádvoria     29 m2   8925    
10219   zastavané plochy a nádvoria    65 m2   8925     
10223   zastavané plochy a nádvoria    55 m2   8925   
10226   zastavané plochy a nádvoria             169 m2   8925    
10235  zastavané plochy a nádvoria    305 m2                 8925    
10236  zastavané plochy a nádvoria   150 m2   8925    
10237  zastavané plochy a nádvoria   579 m2   8925    
10238   zastavané plochy a nádvoria   143 m2   8925   
10239   zastavané plochy a nádvoria     71 m2   8925   
10240  zastavané plochy a nádvoria   142 m2   8925   
10241  zastavané plochy a nádvoria   391 m2   9409 
10242   zastavané plochy a nádvoria   509 m2   8925   
10246   záhrady     146 m2   8925    
10247  záhrady      121 m2   8925    
10248  záhrady      162 m2   8925    
10249   záhrady          46 m2   8925     
10250   záhrady         46 m2   8925    
10251  záhrady          10 m2   8925   
10261   zastavané plochy a nádvoria    621 m2  8925    
10227/1 zastavané plochy a nádvoria   120 m2   8925   
10227/2  zastavané plochy a nádvoria     85 m2   8925     
10230/1 zastavané plochy a nádvoria   116 m2   8925     
10232/2  zastavané plochy a nádvoria       28 m2   8925    
10233/1  zastavané plochy a nádvoria   122 m2   8925    
10233/2  zastavané plochy a nádvoria   194 m2   8925    
10258/3  zastavané plochy a nádvoria   151 m2   8925     
10258/4  zastavané plochy a nádvoria   193 m2  8925    
10262/1  zastavané plochy a nádvoria   927 m2  8925 
 Spolu                                                                        5696 m2 

 
II. ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV registra „C“KN  
parc. č.  druh pozemku                výmera v m2   LV 
10224/1  zastavané plochy a nádvoria  235 m2   1656    
10224/32  zastavané plochy a nádvoria  435 m2   1656    
Spolu                                                                         670 m2 

Výmera pozemkov  registra „E“ a registra „C“ spolu  6366 m2. 
Pozemky sú zapísané  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 



SKUTKOVÝ STAV    
 
 Pozemky uvedené v špecifikácii  sa nachádzajú vo vnútrobloku ohraničenom  
Karadžičovou, Krížnou a Záhradníckou ulicou. Časť pozemkov  v predmetnom vnútrobloku  už 
bola zverená do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, tak ako je vyznačené na snímke 
z mapy. Predmetom tohto návrhu je zverenie pozemkov do správy mestskej časti Bratislava-Staré 
mesto vo výmere  6366 m2  spolu so zeleňou, asfaltovými plochami a chodníkmi, ktoré sa  na 
uvedených pozemkoch nachádzajú. 
 Na    pozemok registra „C“ KN parc. č. 10224/1  a na pozemok registra „E“ KN parc. č. 
10241 je uplatnený reštitučný nárok podľa zákona č. 229/1991 Zb.  o úprave vlastníckych vzťahov 
k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.  
 Hlavné mesto SR Bratislava na časti pozemkov parc. č.  10226, 10235 a parc. č. 10227/2  
eviduje žiadosti o nájom za účelom umiestnenia  kontajnerových stojísk a na  pozemok parc. č. 
10224/32 vo výmere 435 m2 hlavné mesto SR Bratislava eviduje žiadosť o nájom  za účelom 
prevádzkovania parkoviska. 
 Zostávajúca časť pozemkov  je vo vlastníctve nezistených vlastníkov, v správe 
Slovenského pozemkového fondu alebo vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, tak 
ako je vyznačené na snímke z mapy, ktorá sa nachádza v prílohe materiálu.      
 Starostka mestskej časti Bratislava-Staré  Mesto požiadala o zverenie  pozemkov  za 
účelom údržby zelene a zlepšenia organizácie  parkovania, a to vyznačením a udržiavaním 
parkovacích miest. 
 Pozemky sa zverujú do správy za účelom revitalizácie a údržby zelene, chodníkov 
a spevnených plôch, ktoré slúžia na parkovanie a príjazd vozidiel k miestam na parkovanie, 
s podmienkami, že nedôjde k prenájmu pozemkov ani k ich predaju  mestskou časťou Bratislava-
Staré Mesto a v prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto  prestane pozemky užívať na 
uvedené účely,  je povinná  vrátiť ich do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislava. 
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doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor hl.mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie 1
811 01 Bratislava 1

Vybavuje/linka

Ing. Andrej Ferko 1220

mestská časť Bratislava-Staré Mesto má vo vnútrobloku medzi Krížnou Č. 18-38
a Záhradníckou Č. 19-37 zverené do správy pozemky registra "E" parc.č. 10229, 10254,
10230/2, 10234/1 zapísané na LV Č. 8925, pozemky registra "C" parc.č. 10224/6-8, 10231/6-7,
10242/2-3, 10253/2 zapísané na LV Č. 10 a pozemky registra ,P' parc.č. 1022813, 10242/9-11
zapísané na LV Č. 1656, k.ú. Staré Mesto.

V zmysle čl. 82 ods. 1 a ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR si Vás dovoľujem požiadať
o zverenie ostatných pozemkov nachádzajúcich sa v predmetnom vnútrobloku, ktoré sú vo
vlastníctve.Hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Ide
o pozemky registra "E", parc. Č. 10218, 10219, 10223, 10226, 10227/1, 10227/2, 10230/1,
10232/2, 10233/1, 10233/2, 10235-10242, 10246-10251, 10261, 10258/3, 10258/4, 10262/1
zapísané na LV č.8925 a pozemky registra "C" parc.č. 10224/1 a 10224132 zapísané na LV
č.1656.

Obdobná žiadosť na predmetné pozemky bola podaná na Magistrát Hlavného mesta SR
Bratislavy dňa 23.06.2014.

Zdôvodnenie:
Mestská časť Bratislava~Staré Mesto podporuje záujem obyvateľov v danom vnútrobloku

vylepšiť súčasný nevyhovujúci stav celého vnútrobloku.
r"

Od obyvatel'ov vnútrobloku sa na miestny úrad Bratislava-Staré Mesto dostávajú ústne
sťažnosti, že autá tu často parkujú neusporiadaným spôsol:)om, zeleň je zanedbaná a niektoré
pozemky sú neustále znečistené, zanedbané a málo udržiavané. V danej veci by sme chceli
vniesť poriadok a lepšiu organizáciu pri parkovaní vyznačením a údržbou parkovacích miest.
Súčasne by sme chceli zveľadiť a zrekultivovať aj miestnu zeleň.
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PhDr. Tatiana Rosová
starostka mestskej časti

Podateľňa úradu
Vajanského nábr. 3
81421 Bratislava

Telefón
02/59246 111

Bankové spojenie
1526-012/0200

IČO
OO603 147

Internet
www.staremesto.sk

http://www.staremesto.sk
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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–Staré Mesto  
 

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–Staré Mesto  
    Vajanského  nábr. č. 3, 814 21 Bratislava 
    zastúpená starostkou PhDr. Tatianou Rosovou 
    IČO: 00 603 147 
    ako preberajúci 
 

Článok 1 
 

 Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  sú pozemky 
v katastrálnom území Staré Mesto (vnútroblok  Karadžičova, Krížna, Záhradnícka ul), a to  
-  pozemky registra „E“ KN, parc. č.: 
10218 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m2,...........1 443,94 Eur,   LV č. 8925    
10219 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 65 m2, ..........3 236,41 Eur,   LV č. 8925     
10223 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m2, ..........2 738,50 Eur,    LV č. 8925   
10226 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 169 m2, ........8 414,66 Eur,   LV č. 8925    
10235 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 305 m2,  ......28 828,93 Eur,  LV č. 8925    
10236 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 150 m2, .........7 468,64 Eur,  LV č. 8925    
10237 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 579 m2, .......28 828,93 Eur, LV č. 8925    
10238 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2, .........7 120,10 Eur, LV č. 8925   
10239 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2,   ..........3 535,15 Eur, LV č. 8925   
10240 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 142 m2, ..........7 070,31 Eur, LV č. 8925   
10241 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 391 m2, ........10 468,23 Eur, LV č. 9409 
10242 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 509 m2, ........25 343,57 Eur,  LV č. 8925   
10246 – záhrady vo výmere            146 m2, .........7 269,47 Eur, LV č. 8925    
10247 – záhrady vo výmere            121 m2,  ........6 024,70 Eur, LV č. 8925    
10248 – záhrady vo výmere            162 m2,  ........8 066,13 Eur, LV č. 8925    
10249 – záhrady vo výmere             46 m2,..........2 290,38 Eur,  LV č. 8925     
10250 – záhrady vo výmere              46 m2,  ........2 290,38 Eur, LV č. 8925    
10251 – záhrady vo výmere                                    10 m2,  ...........497,91 Eur, LV č. 8925   
10261 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 621 m2,  .......30 920,15 Eur, LV č. 8925    
10227/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 120 m2, .......5 974,91 Eur,  LV č. 8925   
10227/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 85 m2,   .......4 232,23 Eur,  LV č. 8925     
10230/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 116 m2,  ......5 775,74 Eur, LV č. 8925     
10232/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m2,   .......1 394,15 Eur,  LV č. 8925    
10233/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 122 m2,  .......6 074,49 Eur, LV č. 8925    
10233/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 194 m2,  ....... 9 659,43 Eur, LV č. 8925    
10258/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 151 m2,  ........7 518/43 Eur, LV č. 8925     
10258/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 193 m2,  ........9 609,64 Eur,  LV č. 8925    



10262/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 927 m2, ...........46 156,16 Eur,  LV č. 8925  
 
-  pozemky registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č.: 
10224/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 235 m2,  ......... 11 700,86 Eur,   LV č. 1656    
10224/32 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 435 m2, .......   21 659,03 Eur, LV č. 1656,    
 
spolu so zeleňou, asfaltovými plochami a chodníkmi, ktoré sa  na uvedených pozemkoch 
nachádzajú. 

 
Článok 2 

 
 Predmetné pozemky  sa zverujú do správy mestskej časti Bratislava– Staré Mesto za 
účelom revitalizácie a údržby zelene, chodníkov a spevnených plôch, ktoré slúžia na 
parkovanie a príjazd vozidiel k miestam na parkovanie.     
 

Článok 3 
 
 Zverenie pozemkov špecifikovaných v čl. 1, schválilo mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa .................2014 uznesením č. 
......./2014, za účelom revitalizácie a údržby zelene, chodníkov a spevnených plôch, ktoré slúžia 
na parkovanie a príjazd vozidiel k miestam na parkovanie, s podmienkami: 
1. Nedôjde  k prenájmu pozemkov ani k ich predaju  mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto.  
2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto  prestane pozemky užívať na uvedené 
účely,  je povinná  vrátiť ich do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislava. 
 
 

Článok 4 
 

 Predmet zverenia sa bezodplatne zveruje do správy mestskej časti Bratislava–Staré 
Mesto 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–Staré Mesto na základe tohto protokolu bude vykonávať 
správu  pozemkov v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, platných 
predpisov a osobitnými uzneseniami mestského zastupiteľstva tak, aby vlastníkovi hlavnému 
mestu Slovenskej republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.  
 

Článok 6 
 

 1) K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, nakoľko mestská časť 
Bratislava–Staré Mesto stav predmetu zverenia pozná a v takomto ho preberá.  
 2) Odovzdávajúci prehlasuje, že na predmete zverenia neviaznu žiadne dlhy, bremená, 
ani iné právne povinnosti, okrem uplatneného reštitučného nároku, podľa zákona č. 229/1991 
Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, na    
pozemok registra „C“ KN parc. č. 10224/1 - zastavané plochy a nádvoria   vo výmere 235 m2 
a na pozemok registra „E“ KN parc. č. 10241 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 391 
m2.   
 



.  
 

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 v10-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, 
z ktorých Hlavné mesto SR Bratislava si ponechá 7 exemplárov a mestská časť Bratislava–
Staré Mesto 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–Staré Mesto 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––- 
 Doc. RNDr. Milan  F t á č n i k CSc.                              PhDr. Tatiana Rosová  
        primátor            starostka 



Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave,  k.ú. Staré Mesto, vnútroblok  ohraničený 
ulicami Krížna,  Záhradnícka, Karadžičova, do správy mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

Kód uzn.: 5.1 

 

Uznesenie č.   1150/2014 
     zo dňa 11. 09. 2014 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 schváliť 
-  zverenie pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č.: 
10218 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m2,    LV č. 8925    
10219 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 65 m2,    LV č. 8925     
10223 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m2,    LV č. 8925   
10226 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 169 m2,  LV č. 8925    
10235 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 305 m2,  LV č. 8925    
10236 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 150 m2,  LV č. 8925    
10237 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 579 m2,  LV č. 8925    
10238 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2,  LV č. 8925   
10239 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2,    LV č. 8925   
10240 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 142 m2,  LV č. 8925   
10241 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 391 m2,  LV č. 9409 
10242 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 509 m2,  LV č. 8925   
10246 – záhrady vo výmere            146 m2,  LV č. 8925    
10247 – záhrady vo výmere            121 m2,  LV č. 8925    
10248 – záhrady vo výmere            162 m2,  LV č. 8925    
10249 – záhrady vo výmere             46 m2,   LV č. 8925     
10250 – záhrady vo výmere              46 m2,   LV č. 8925    
10251 – záhrady vo výmere                                    10 m2,   LV č. 8925   
10261 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 621 m2,  LV č. 8925    
10227/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 120 m2,  LV č. 8925   
10227/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 85 m2,    LV č. 8925     
10230/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 116 m2,  LV č. 8925     
10232/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m2,    LV č. 8925    
10233/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 122 m2,  LV č. 8925    
10233/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 194 m2,  LV č. 8925    
10258/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 151 m2,  LV č. 8925     
10258/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 193 m2,  LV č. 8925    
10262/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 927 m2,  LV č. 8925  
 
-  zverenie pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č.: 
10224/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 235 m2,  LV č. 1656    
10224/32 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 435 m2,  LV č. 1656,    



 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, spolu so zeleňou, asfaltovými plochami 
a chodníkmi, ktoré sa na uvedených pozemkoch nachádzajú,  do správy mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, za účelom revitalizácie a údržby zelene, chodníkov a spevnených 
plôch, ktoré slúžia na parkovanie a príjazd vozidiel k miestam na parkovanie, 
 
s podmienkami: 
 
1. Nedôjde  k prenájmu pozemkov ani k ich predaju  mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto.  
2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto  prestane pozemky užívať na uvedené 

účely,  je povinná  vrátiť ich do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislava. 

- - - 

 



   
 

   


