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NÁVRH   UZNESENIA 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zverenie pozemku registra „C“ KN 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2525/2 – ostatné plochy vo výmere 710 m², zapísaného 

na LV č. 1656, vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti 

Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, IČO 00603147, za účelom 

vybudovania parkoviska a zabezpečenia prístupu k stavbe so súpis. č. 1198 – Materská škola 

Šulekova 35, ktorá je spolu s pozemkami registra „C“ KN parc. č. 2525/1 a parc. č. 2526, k. ú. 

Staré Mesto, zapísanými na LV č. 9538, vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava--

Staré Mesto, 

  

s podmienkami: 

  

1. Nedôjde k predaju zverovaného pozemku zo strany mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 

2. Mestská časť Bratislava–Staré Mesto zabezpečí na vlastné náklady vybudovanie prístupu 

k stavbe Materskej školy – Šulekova 35, spolu s parkoviskom. 

3. Mestská časť Bratislava–Staré Mesto zabezpečí udržiavanie zverovaného pozemku a jeho 

bezprostredného okolia v čistote a zabezpečí vykonávanie činností podľa zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

4. Mestská časť Bratislava–Staré Mesto zachová verejný vodovod DN 300 mm a trasu 22kV 

elektrických káblových vedení prechádzajúce cez zverovaný pozemok. 

5. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude preberajúcim podpísaný do 30 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, inak uznesenie 

stratí platnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

PREDMET: Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 

2525/2, v areáli Materskej školy Šulekova 35, do správy mestskej časti 

Bratislava–Staré Mesto 

 

 

ŽIADATEĽ: Mestská časť Bratislava–Staré Mesto  

 Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

     IČO  00 603 147 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU 

 

Pozemok registra C KN: 

 

Parc. č.  druh pozemku      výmera m2      LV č. 

2525/2   ostatné plochy     710   1656 

        spolu 710 

 

SKUTKOVÝ STAV  

  

 Predmet žiadosti 

Predmetom zverenia je nehnuteľnosť uvedená v špecifikácii. 

 

Dôvod a účel žiadosti 

Záujmový nehnuteľný majetok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v jeho 

priamej správe sa nachádza na Šulekovej ulici v Bratislave a tvorí súčasť areálu Materskej školy  

Šulekova 35 Bratislava. Ide o svahovitý, oplotený a zarastený pozemok, na ktorom sa z časti 

nachádza betónová prístupová cesta, ktorá je v dezolátnom stave. Pozemok je využívaný výlučne 

pre účely školy.     

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto je v súčasnosti výlučným vlastníkom stavby so 

súpis. č. 1198 – Materská škola Šulekova 35, spolu s pozemkami registra „C“ KN parc. č. 2525/1 

a 2526 k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 9538 a zároveň je zriaďovateľom Materskej školy 

Šulekova 35. 

Hlavné mesto nadobudlo predmet zverenia delimitáciou podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 

a § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov od 

pôvodného vlastníka Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31.05.2017.  

Zverením pozemku parc. č. 2525/2, k. ú. Staré Mesto do správy mestskej časti dôjde 

k sceleniu pozemkov tvoriacich areál Materskej školy Šulekova 35 a vytvoria sa podmienky pre 

vybudovanie nového prístupu k stavbe so súpis. č. 1198 – Materská škola Šulekova 35 spolu 

s parkoviskom pre návštevníkov a rodičov detí navštevujúcich školu. 

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 2525/2, nachádzajúceho sa v k.ú. Staré Mesto, v areáli 

Materskej školy Šulekova 35 sa predkladá na žiadosť mestskej časti Bratislava–Staré Mesto zo 

dňa 12.10.2017 za účelom vybudovania nového prístupu k stavbe so súpis. č. 1198 spolu 

s parkoviskom a následného užívania pozemku ako súčasť oploteného areálu Materskej školy 

Šulekova 35 Bratislava.  

 

 Návrh riešenia 

Zverenie pozemku sa navrhuje schváliť podľa čl. 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. Bratislava môže zveriť zo svojho majetku do správy mestským 

častiam aj iný majetok, než ako je uvedené v čl. 82 ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.     



 

 

Hodnota zverovanej nehnuteľnosti 

Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto bola stanovená podľa 

Protokolu č. 01408/2017-UVOP-U00055/17.00 zo dňa 31.05.2017 v sume:  

parc. č. 2525/2 – ostatné plochy vo výmere 710 m² 

v obstarávacej cene ....................................................................... 4 238,70 Eur. 

 

Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 

Stanovisko technickej infraštruktúry: 

Územím prechádza verejný vodovod DN 300 mm. V prípade stavebnej činnosti treba 

konzultovať s BVS, a.s. treba rešpektovať aj trasu jestvujúcich 22kV  elektrických káblových 

vedení.  

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 

Zverenie pozemku na uvedený účel nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochrany 

mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny. 

Stanovisko oddelenia usmerňovania investičnej činnosti: 

Parcela č. 2525/2 je súčasťou územia, pre ktoré je definovaný kód S: stabilizovaná plocha, pre 

ktorú bol schválený Územný plán zóny A4 Mudroňova sever-Palisády, samotná parcela nie je 

zaregulovaná, nakoľko sa nachádza na okraji riešeného územia.  

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 647/2018 zo dňa 17. 05. 2018 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy prerokovať „Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 2525/2, v areáli Materskej školy Šulekova 35, do správy mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto“. 



































 

Protokol č. .............................................. 

o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním 

súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  

(ďalej aj ako „protokol“) 

 

 

VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava  

    zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom 

    IČO: 00 603 481 

 

                        (ďalej aj ako „odovzdávajúci““) 

 

 

SPRÁVCA:   Mestská časť Bratislava – Staré Mesto  

    Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava   

zastúpené starostom Mgr. Radoslavom Števčíkom 

IČO: 00 603 147 

 

         (ďalej aj ako “preberajúci“) 

 

          (ďalej spolu aj ako „strany protokolu“) 

 

Článok 1 

1. Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto je pozemok v registri 

„C“ KN vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúci sa v oplotenom areáli 

Materskej školy so súpis. č. 1198 - Šulekova 35, v k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 

1656 nasledovne:  

  parc. č. 2525/2 – ostatné plochy vo výmere 710 m² 

v obstarávacej cene ....................................................................... 4 238,70 Eur, 

 

       (ďalej aj ako “predmet zverenia”) 

 

2. Celková hodnota zverovaného pozemku predstavuje sumu .............4 238,70 Eur. 

 

 

Článok 2 

1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa 

....................... Uznesením č. ....................... schválilo zverenie pozemku špecifikovaného 

v článku 1 v bode 1. tohto protokolu v súlade s článkom 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta 

SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, za účelom zabezpečenia 

prístupu k stavbe so súpis. č. 1198 – Materská škola Šulekova 35, ktorá je spolu 

s pozemkami registra „C“ KN parc. č. 2525/1 a 2526, k. ú. Staré Mesto, zapísanými na 

LV č. 9538 vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a za účelom 

následného užívania predmetu zverenia preberajúcim s podmienkami: 

a) nedôjde k predaju zverovaného pozemku zo strany mestskej časti Bratislava–Staré 

Mesto, 

b) mestská časť Bratislava–Staré Mesto zabezpečí na vlastné náklady vybudovanie 

prístupu k stavbe Materskej školy – Šulekova 35, spolu s parkoviskom, 

c) mestská časť Bratislava–Staré Mesto zabezpečí udržiavanie zverovaného 

pozemku a jeho bezprostredného okolia v čistote a zabezpečí vykonávanie 

činností v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 



d) mestská časť Bratislava–Staré Mesto zachová verejný vodovod DN 300 mm 

a trasu 22kV elektrických káblových vedení prechádzajúce cez zverovaný 

pozemok, 

e) protokol o zverení nehnuteľného majetku bude preberajúcim podpísaný do 30 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť. 

 

Článok 3 

1. Preberajúci sa zaväzuje vykonávať správu predmetu zverenia v zmysle Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy tak, aby vlastníkovi Hlavnému mestu Slovenskej 

republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.  

2. Preberajúci sa zaväzuje, že z jeho strany nedôjde k predaju predmetu zverenia. 

3. Preberajúci sa zaväzuje, že na vlastné náklady vybuduje prístup k stavbe Materskej školy 

– Šulekova 35, spolu s parkoviskom, 

4. Preberajúci zabezpečí udržiavanie zverovaného pozemku a jeho bezprostredného okolia 

v čistote a zabezpečí vykonávanie činností v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny, 

5. Preberajúci sa zaväzuje zachovať verejný vodovod DN 300 mm a trasu 22kV 

elektrického káblového vedenia. 

 

Článok 4 

1. Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu. 

2. Tento 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 5 

K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, nakoľko preberajúci stav predmetu 

zverenia dobre pozná a preberá ho dňom obojstranného podpisu tohto protokolu. 

 

Článok 6 

1. Tento protokol sa vyhotovuje v desiatich (10) rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 

pre preberajúceho v štyroch (4) exemplároch a v šiestich (6) exemplároch pre 

odovzdávajúceho. 

2. Strany protokolu si tento 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: 

Hlavné mesto SR Bratislava   Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 

   

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 

      JUDr. Ivo Nesrovnal                             Mgr. Radoslav Števčík  

         primátor                                                starosta 
 



  

  

  

 


