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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 
 

odporúča 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť zverenie pozemkov registra „C“ KN, zapísaných na LV č. 31, k. ú. Nové Mesto, 
parc. č.  11480/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 062 m², parc. č. 11480/2 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², parc. č. 11480/11 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 5 m², parc. č. 1148/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m², 
parc. č. 11480/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m², parc. č. 11480/14 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 6 m², parc. č. 11480/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
18 m², parc. č. 11480/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², parc. č. 11480/17 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², parc. č. 11481 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 601 m², parc. č. 11482/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 301 m², 
parc. č. 11482/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², parc. č. 11482/3 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmer 18 m², parc. č. 11482/5 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere18 m², parc. č. 11482/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², 
parc. č. 11482/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², parc. č. 11482/13 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 18 m², parc. č. 11482/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
18 m², parc. č. 11483 – záhrady vo výmere 156 m², do správy mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto, Junácka 1, Bratislava, IČO 00603317, za účelom zabezpečenia komplexnej starostlivosti, 
revitalizácie a budúcej výstavby verejného parku, 
 
s podmienkami: 
 

1. Nedôjde k predaju ani k prenájmu predmetu zverenia zo strany mestskej časti Bratislava-
-Nové Mesto v prospech tretích osôb. 

2. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zabezpečí revitalizáciu predmetu zverenia a aj 
následnú starostlivosť oň na svoje vlastné náklady. 

3. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v termíne do 31. 12. 2020 na predmete zverenia 
vybuduje verejný park. V prípade, ak verejný park nebude mestskou časťou Bratislava-
-Nové Mesto v termíne do 31. 12. 2010 vybudovaný, je povinná predmet zverenia 
bezodkladne vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. 

4. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Nové Mesto zrealizuje na predmete zverenia 
stavebné a rekonštrukčné práce technicky zhodnocujúce predmet zverenia, tieto práce 
zrealizuje z vlastných finančných zdrojov a v budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy 
alebo vrátenia správy, si nebude od vlastníka predmetu zverenia nárokovať úhradu 
vynaložených finančných prostriedkov. 

5. V prípade, že na predmete zverenia bude v zmysle platného územného plánu možné 
realizovať verejnoprospešnú dopravnú stavbu, a to prepojenie železničného koridoru 
s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave, je mestská časť Bratislava-Nové Mesto 



povinná vrátiť predmet zverenia do správy hlavného mesta SR Bratislava v lehote do 60 
dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na vrátenie predmetu zverenia. 

6. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Nové Mesto prestane predmet zverenia užívať pre 
uvedený účel, je povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy 
hlavného mesta SR Bratislava. 

7. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude preberajúcim podpísaný do 60 dní odo 
dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve SR Bratislava, inak uznesenie stratí 
platnosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET: Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto v lokalite 
Filiálka, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 
 
ŽIADATEĽ:  Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 

Junácka 1 
832 91 Bratislava 
IČO 00603317 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA  NEHNUTEĽNOSTÍ 
 
Pozemky registra C KN: 
Parc. č.  druh pozemku    výmera m2      LV č. 
11480/1  zastavané plochy a nádvoria  1 062    31 
11480/2  zastavané plochy a nádvoria  18    31 
11480/11  zastavané plochy a nádvoria  5    31 
11480/12  zastavané plochy a nádvoria  6    31 
11480/13  zastavané plochy a nádvoria  6    31 
11480/14  zastavané plochy a nádvoria  6    31 
11480/15  zastavané plochy a nádvoria  18    31 
11480/16  zastavané plochy a nádvoria  18    31 
11480/17  zastavané plochy a nádvoria  18    31 
11481   zastavané plochy a nádvoria  601    31 
11482/1  zastavané plochy a nádvoria  301    31 
11482/2  zastavané plochy a nádvoria  18    31 
11482/3  zastavané plochy a nádvoria  18    31 
11482/5  zastavané plochy a nádvoria  18    31 
11482/6  zastavané plochy a nádvoria  18    31 
11482/7  zastavané plochy a nádvoria  18    31 
11482/13  zastavané plochy a nádvoria  18    31 
11482/14  zastavané plochy a nádvoria  18    31 
11483   záhrady    156    31 
       Spolu: 2 341 m² 
 
SKUTKOVÝ STAV  
  
 Predmet žiadosti 
 Predmetom žiadosti je zverenie pozemkov špecifikovaných vyššie do správy mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto. 
 
 Dôvod a účel žiadosti 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto opakovane požaduje zveriť záujmové pozemky 
do svojej správy z dôvodu záujmu vykonať revitalizáciu a následne zabezpečiť starostlivosť 
o danú lokalitu. Záujmové pozemky, resp. lokalita Filiálka má dlhodobé stavebnotechnické 
a hygienické problémy, ktoré do značnej miery znepríjemňujú životné podmienky obyvateľov 
tejto lokality. 
 Lokalita Filiálka sa nachádza v nevyhovujúcom stave, je útočiskom ľudí bez domova 
a bez hygienických návykov, ktorých životný štýl nekorešponduje so životným štýlom 
a preferenciami obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a znepríjemňuje bývanie 
v lokalite. Odpadky, špina, trosky a pozostatky bývalých stavieb predstavujú hygienické riziko, 



tvoria živnú pôdu pre šírenie chorôb a infekcií a v neposlednom rade hrozí riziko úrazu alebo 
ohrozenia života. 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto má záujem v zmysle platného územného plánu 
v znení zmien a doplnkov spravovať a zrevitalizovať lokalitu Filiálka. V tejto lokalite 
sa v súčasnosti nachádzajú dve jestvujúce garáže. Jedna so známym vlastníkom súpis. č. 6663 
a druhá bez označenia súpis. č. , bez založeného LV a bez známeho vlastníka. 

Záujmom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je zabezpečiť, prostredníctvom svojej 
správy, aby sa situácia zlepšila. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto je pripravená vynaložiť 
potrebné finančné prostriedky na celkové vyčistenie lokality, odstránenie pozostatkov 
stavieb v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečiť starostlivosť o územie 
tak, aby sa momentálna situácia neopakovala.  

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto po zverení záujmového nehnuteľného majetku 
zabezpečí komplexnú starostlivosť o zverené pozemky, revitalizáciu územia v rozsahu:  

- vyrovnanie povrchu;  
- výsadba trávy;  
- osadenie mobiliáru (lavičiek, odpadkových košov) a 
- v budúcnosti má záujem vybudovať na zverených pozemkoch verejný park. 
Zverením záujmových pozemkov v k. ú. Nové Mesto do správy mestskej časti dôjde 

k odstráneniu závadného stavu a k zabezpečeniu komplexnej celoročnej starostlivosti o zeleň. 
 

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

súvisiacich práv a záväzkov sú pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava 
nachádzajúci sa v lokalite Filiálka, k. ú. Nové Mesto, a to 
 
pozemok registra „C“ KN: 
 parc. č. 11480/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 062 m² 

v obstarávacej cene .....................................................................52 877,94 Eur, 
 parc. č. 11480/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 

v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 
 parc. č. 11480/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m² 

v obstarávacej cene .....................................................................248,95 Eur, 
 parc. č.11480/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m² 

v obstarávacej cene .....................................................................298,75 Eur, 
 parc. č. 11480/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m² 

v obstarávacej cene .....................................................................298,75 Eur, 
 parc. č. 11480/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m² 

v obstarávacej cene .....................................................................298,75 Eur, 
 parc. č. 11480/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 

v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 
 parc. č. 11480/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 

v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 
 parc. č. 11480/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 

v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 
 parc. č. 11481 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 601 m² 

v obstarávacej cene .....................................................................29 924,32 Eur, 
 parc. č. 11482/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 301 m² 

v obstarávacej cene .....................................................................14 987,06 Eur, 
 parc. č. 11482/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 

v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 
 parc. č. 11482/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 

v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 
 parc. č. 11482/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 

v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 



 parc. č. 11482/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 

 parc. č. 11482/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 

 parc. č. 11482/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 

 parc. č. 11482/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................896,2  Eur, 

 parc. č. 11483 – záhrady vo výmere 156 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................7 767,38 Eur. 

 
Celková hodnota zverovaného majetku predstavuje sumu.....116 560,54 Eur. 

 
Možnosť zverenia: 
Záujmový nehnuteľný majetok je možné do správy mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto zveriť na základe čl. 82 ods. 2 v spojení s čl. 80 ods. 3 štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
 
 Stanoviská odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava 
Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti : 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou sú predmetné pozemky podľa vyznačenia v katastrálnej mape funkčné 
využitie územia, kód funkcie 501, t.j. územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie 
polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti v zónach celomestského 
a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom na vytváranie mestského 
prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexitu prostredia 
centier a mestských tried.  
Stanovisko technickej infraštruktúry: 
Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov: 
Oddelenie dopravného inžinierstva: 

Z hľadiska záujmov sledovaných oddelením dopravného inžinierstva k žiadosti 
o zverenie nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v priloženej kópii katastrálnej mapy, konkrétne 
pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11480/1, 2, 11-17, 11481, 11482/1-3, 5-7, 13, 14, a 11483 
v k. ú. Nové Mesto v lokalite „Filiálka“ do správy MČ Bratislava – Nové Mesto za účelom 
zabezpečenia komplexnej starostlivosti,  revitalizácie a budúcej výstavby verejného parku, 
uvádzame: 

Vo vzťahu k v ÚPN hl. m. SR Bratislavy, 2007, v znení zmien a doplnkov 
a) Pozemky parc. č. 11480/1, 11480/11, 11480/12, 11480/13, 11480/14 a 11481 

v k. ú. Nové Mesto sú súčasťou pozemkov, na ktorých je v zmysle vydaného 
územného rozhodnutia umiestnená  líniová stavba verejného dopravného 
a technického vybavenia  „Projekt TEN-T,  Prepojenie  železničného koridoru 
TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave, Stavba: ŽSR, Bratislava 
Predmestie – Bratislava Filiálka – Bratislava Petržalka. V lokalite záujmového 
územia ide o umiestnenie ŽST. Ba filiálka.  

b) Pozemky parc. č. 11480/15 a 11480/16 v k. ú. Nové mesto sa nachádzajú 
„vo vnútri“ pozemku parc. č. 11480/1 dotknutého stavbou „Projekt TEN-T“.  

c) Pozemky parc. č. 11480/2, 11480/17. 11482/1, 11482/2, 11482/3, 11482/5, 
11482/6, 11482/7, 11482/13, 11482/14 a 11483 nie sú v kolízii s výhľadovým 
zámerom dopravy uvažovaným v ÚPN hl. m. SR Bratislavy, 2007, v znení zmien 
a doplnkov. 

Záver  



V zmysle platného Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, 2007, v znení zmien a doplnkov je 
potrebné verejnoprospešnú dopravnú stavbu „Projekt TEN-T“ rešpektovať a zabezpečiť 
priechodnosť jej budúcej realizovateľnosti bez možných komplikácii spojených s prípadným 
zverením stavbou dotknutých mestských pozemkov do správy  inému subjektu. Zverenie 
pozemkov uvedených v bode a) a b) stanoviska do správy MČ Bratislava Nové Mesto 
neodporúčame. 
Oddelenie dopravy: 
Nevyjadruje sa. 
Oddelenie správy komunikácií: 
Bez pripomienok. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Nemajú pripomienky. 
 
Stanoviská ostatných odborných útvarov magistrátu neboli ku dňu 04. 09. 2018 doručené. 
Po ich doručení budú do materiálu zapracované. 
 



































Protokol č. ............................. 
o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
(ďalej aj ako „protokol“)  

 
 

VLASTNÍK:   Hlavné mesto SR 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 – Nové Mesto 
    Junácka 1, 832 91 Bratislava   

zastúpená starostom Mgr. Rudolfom Kusým 
IČO: 00 603 317 
 

          (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–Nové Mesto sú pozemky 
registra “C“ KN vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava nachádzajúce sa 
v lokalite Filiálka, zapísané na LV č. 31, k.ú. Nové Mesto nasledovne: 

 
parc. č. 11480/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 062 m² 

v obstarávacej cene .....................................................................52 877,94 Eur, 
 

 parc. č. 11480/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 
 

 parc. č. 11480/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................248,95 Eur, 
 

 parc. č.11480/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................298,75 Eur, 
 

 parc. č. 11480/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................298,75 Eur, 
 

 parc. č. 11480/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................298,75 Eur, 
 

 parc. č. 11480/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 
 
 



 parc. č. 11480/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 
 

 parc. č. 11480/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 
 

 parc. č. 11481 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 601 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................29 924,32 Eur, 
 

 parc. č. 11482/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 301 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................14 987,06 Eur, 
 

 parc. č. 11482/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 
 

 parc. č. 11482/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 
 

 parc. č. 11482/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 
 

 parc. č. 11482/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 
 

 parc. č. 11482/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 
 

 parc. č. 11482/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................896,24 Eur, 
 

 parc. č. 11482/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................896,2  Eur, 
 

 parc. č. 11483 – záhrady vo výmere 156 m² 
v obstarávacej cene .....................................................................7 767,38 Eur. 
 

   (ďalej spolu v texte aj ako “predmet zverenia”). 
 

2. Celková hodnota predmetu zverenia predstavuje sumu 116 560,54 Eur 
(slovom: stošestnásťtisícpäťstošesťdesiat eur a päťdesiatštyri centov). 
 
 

Článok 2 
 

1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom 
dňa ....................... Uznesením č. ....................... schválilo zverenie predmetu zverenia 
špecifikovaného v článku 1 v bode 1. tohto protokolu v súlade s článkom 82 ods. 2 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy do správy preberajúceho, za účelom 
zabezpečenia komplexnej starostlivosti, revitalizácie a budúcej výstavby verejného 
parku s podmienkami: 

 
a) Nedôjde k predaju ani k prenájmu predmetu zverenia zo strany mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto v prospech tretích osôb. 
 

b) Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zabezpečí revitalizáciu predmetu zverenia 
a aj následnú starostlivosť oň na svoje vlastné náklady. 



 
c) Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v termíne do 31. 12. 2020 na predmete 

zverenia vybuduje verejný park. V prípade, ak verejný park nebude mestskou 
časťou Bratislava-Nové Mesto v termíne do 31. 12. 2010 vybudovaný, je povinná 
predmet zverenia bezodkladne vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR 
Bratislave. 

 
d) V prípade, ak mestská časť Bratislava-Nové Mesto zrealizuje na predmete zverenia 

stavebné a rekonštrukčné práce technicky zhodnocujúce predmet zverenia, tieto 
práce zrealizuje z vlastných finančných zdrojov a v budúcnosti, a to aj v prípade 
odňatia správy alebo vrátenia správy, si nebude od vlastníka predmetu zverenia 
nárokovať úhradu vynaložených finančných prostriedkov. 

 
e) V prípade, že na predmete zverenia bude v zmysle platného územného plánu 

možné realizovať verejnoprospešnú dopravnú stavbu, a to prepojenie železničného 
koridoru s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave, je mestská časť Bratislava-
Nové Mesto povinná vrátiť predmet zverenia do správy hlavného mesta SR 
Bratislava v lehote do 60 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na vrátenie 
predmetu zverenia. 

 
f) V prípade, ak mestská časť Bratislava-Nové Mesto prestane predmet zverenia 

užívať pre uvedený účel, je povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do 
priamej správy hlavného mesta SR Bratislava. 

 
g) Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude preberajúcim podpísaný do 60 dní 

odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve SR Bratislava, 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 
SR Bratislave nevznikla žiadna škoda. 
 

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

 
3. Preberajúci zabezpečí revitalizáciu predmetu zverenia a aj následnú starostlivosť oň na 

svoje vlastné náklady. 
 

4. Preberajúci v termíne do 31.12.2020 na predmete zverenia vybuduje verejný park. 
V prípade, ak verejný park nebude preberajúcim v uvedenom termíne vybudovaný, je 
preberajúci povinný predmet zverenia bezodkladne vrátiť do priamej správy 
odovzdávajúceho. 
 

5. V prípade, ak preberajúci zrealizuje na predmete zverenia stavebné a rekonštrukčné 
práce technicky zhodnocujúce predmet zverenia, tieto práce zrealizuje z vlastných 
finančných zdrojov a v budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy alebo vrátenia 
správy, si nebude od vlastníka predmetu zverenia nárokovať úhradu vynaložených 
finančných prostriedkov. 
 

6. V prípade, že na predmete zverenia bude v zmysle platného územného plánu možné 
realizovať verejnoprospešnú dopravnú stavbu, a to prepojenie železničného koridoru 
s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave, je mestská časť Bratislava-Nové Mesto 



povinná vrátiť predmet zverenia do správy hlavného mesta SR Bratislava v lehote do 
60 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na vrátenie predmetu zverenia. 

 
7. V prípade, ak preberajúci prestane predmet zverenia užívať pre uvedený účel, je 

povinný predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy odovzdávajúceho. 
 
 

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 odovzdávajúceho. 

 
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- Nové Mesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 

JUDr. Ivo Nesrovnal          Mgr. Rudolf Kusý 
  primátor        starosta 

 



 

 

 



 

 

 

 


