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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
zverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 21419 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
136 m², LV č. 1656, k. ú. Staré Mesto, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny
investor Bratislavy, Záporožská 5, Bratislava, IČO 00689393, a to Dodatkom
č. 11 88 0217 14 01 k Protokolu č. 11 88 0217 14 01 zo dňa 07. 05. 2014 tak, že
pôvodné znenie Článku 1 bod 2. Protokolu č. 11 88 0217 14 00 zo dňa 07. 05. 2014 v znení:
- parc. č. 21421 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 219 m²,
- parc. č. 449 – záhrady vo výmere 292 m²,
- parc. č. 431 – záhrady vo výmere 351 m²,
sa dopĺňa nasledovne:
- parc. č. 21421 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 219 m²,
- parc. č. 449 – záhrady vo výmere 292 m²,
- parc. č. 431 – záhrady vo výmere 351 m²,
- parc. č. 21419 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 136 m²,
s podmienkou,
že protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou investorskou a inžinierskou
organizáciou Generálny investor Bratislavy podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť.

Dôvodová správa
PREDMET:

ŽIADATEĽ:

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc.
č. 21419 dodatkom k Protokolu č. 11 88 0217 14 00, do správy mestskej
príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy
Generálny investor Bratislavy
Záporožská 5
852 92
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ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTÍ
Pozemky registra C KN:
Parc. č.
druh pozemku
21419
zastavané plochy a nádvoria

výmera m2
136

LV č.
1656

SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom žiadosti je zverenie pozemku špecifikovaného vyššie Dodatkom k Protokolu
č. 11 88 0217 14 00 zo dňa 07. 05. 2014 do správy GIB.
Dôvod a účel žiadosti
Pozemok registra „C“ KN parc. č. 21419 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
136 m², k. ú. Staré Mesto, zapísaný na LV č. 1656 je prístupová komunikácia, cez ktorú
je možný prechod peši pre ľudí z Kapitulskej ulice na hradobný a parkanový múr. Ide o jeden
z možných prístupov, ktorý však nebol zverený do správy GIB. Nakoľko predmetný pozemok,
resp. prístupový chodník musí byť verejnosti prístupný, najmä vo večerných hodinách sa tam
zdržujú skupiny neprispôsobivých občanov, ktorí ho znečisťujú odpadkami a výkalmi.
Protokolom č. 11 88 0217 14 00 zo dňa 07. 05. 2014 boli do správy mestskej
príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy zverené:
1. národná kultúrna pamiatka, mestské hradby pozdĺž Staromestskej ulice, a to stavba
nezapísaná v katastri nehnuteľností – hradbová a parkanový múr spolu s chodníkmi medzi
hradbami, schodmi, rozhľadňou, baštami (vežami), terasami, balkónom, svetlíkom
a metalurgicku pecou, ktoré sa nachádzajú pozdĺž Staromestskej ulice, na pozemkoch registra
„C“ KN parc. č. 449, 431, 21421, 462,460/2, 23097/6, 460/7, 460/1, 424/2, 437/9,443/2, 444,
456 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 21422, k.ú. Staré Mesto v rozsahu podľa protokolu a
2. pozemky registra „C“ KN parc. č. 21421, 449 a 431.
Ďalšie pozemky tvoriace prístup k hradbovému a parkanovému múru (parc. č. 21421
a 431) už boli vyššie uvedeným protokolom zverené do správy GIB. Preto považujeme
za hospodárne a účelne dodatkom k protokolu zveriť do správy GIB aj pozemok parc. č. 21419
a tak zabezpečiť starostlivosť a údržbu aj o tento pozemok, resp. prístupový chodník. Pozemok
parc. č. 21419 ako neoddeliteľnú súčasť stavby hradobnémo a parkanového múru je potrebné
spravovať spolu s uvedenou stavbou, t. j. správu objektu hradobného a parkanového múru
logicky sceliť a tak zabezpečiť komplexnú starostlivosť a údržbu celého objektu.

Hodnota zverovaných nehnuteľností
Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov je pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava
nachádzajúci sa v lokalite hradobného a parkanového múru, k. ú. Staré Mesto, a to
pozemok registra „C“ KN:
parc. č. 21419 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 136 m²
v obstarávacej cene .....................................................................6 771,56 Eur.
Návrh riešenia
S ohľadom na uvedené bol GIB požiadaný o stanovisko k navrhovanému spôsobu
riešenia situácie.
Listom č. 1415/2018/JT zo dňa 17.08.2018 GIB vyjadril súhlasné stanovisko
so zverením pozemku parc. č. 21419 do svojej správy.
Navrhujeme schváliť Dodatok č. 11 88 0217 14 01 k Protokolu č. 11 88 0217 14 00
zo dňa 07. 05. 2014 v súlade s Čl. 85 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
v spojení s § 4 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 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 je záujmový pozemok parc. č. 21419, funkčné využitie územia:
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201, stabilizované
územie.
Stanovisko technickej infraštruktúry:
So zverením súhlasíme. Upozorňujeme, že v celej dĺžke pozemku sú vedené inžinierske siete.
Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov:
K predmetnému zvereniu nemáme pripomienky.
Oddelenie dopravného inžinierstva:
Zverenie pozemku odporúčame.
Oddelenie dopravy:
Nevyjadruje sa
Oddelenie správy komunikácií:
Z hľadiska správcu komunikácií sa nevyjadrujeme.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene:
Súhlasné.
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 654/2018 zo dňa 13. 09. 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. 21419 dodatkom
k Protokolu č. 11 88 0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny
investor Bratislavy“.

Dodatok č.11 88 0217 14 01
k Protokolu o nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Generálneho investora Bratislavy
č. 1188 0217 14 00 zo dňa 07.05.2014
(ďalej aj ako „dodatok“)
VLASTNÍK:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom
IČO: 00 603 481
ako odovzdávajúci

SPRÁVCA:

Generálny investor Bratislavy
Záporožská 5, 852 92 Bratislava
zastúpené riaditeľom PhDr. Vladimírom Gašperákom, riaditeľ
IČO: 00 698 393
ako preberajúci
Článok 1

Týmto Dodatkom č. 11 88 0217 14 01 sa Článok 1 bod 2. Protokolu o zverení
nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich
práv a záväzkov do správy Generálneho investora Bratislavy č. 11 88 0217 14 00 zo dňa
07. 05. 2014 v pôvodnom znení:
Článok 1
2. POZEMKY registra „C“ – vyznačené na prílohe č. 2
parc. č. 21421 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m²..........................10 904,20 Eur
parc. č. 449 – záhrady o výmere 292 m²...............................................................14 538,94 Eur
parc. č. 431 – záhrady o výmere 351 m²...............................................................17 476,60 Eur
sa dopĺňa nasledovne:
Článok 1
2. POZEMKY registra „C“ – vyznačené na prílohe č. 1
parc. č. 21421 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m²..........................10 904,20 Eur
parc. č. 449 – záhrady o výmere 292 m²...............................................................14 538,94 Eur
parc. č. 431 – záhrady o výmere 351 m²...............................................................17 476,60 Eur
parc. č. 21419 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m²............................6 771,56 Eur.
Článok 2
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa
....................... Uznesením č. ....................... schválilo zverenie pozemku registra „C“ KN
parc. č. 21419 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 136 m², do správy mestskej
príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy, a to dodatkom k Protokolu č.
11 88 0217 14 00 zo dňa 07.05.2014 v súlade s článkom 85 Štatútu hlavného mesta SR

Bratislavy v spojení s § 4 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Článok 3
1. Ostatné ustanovenia Protokolu č. 11 88 0217 14 00 zo dňa 07. 05. 2014 zostávajú
nezmenené.
2. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. 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.
4. Dodatok č.1 sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých
odovzdávajúci obdrží sedem exemplárov a preberajúci tri exempláre.
5. Strany si dodatok 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

Generálny investor Bratislavy

–––––––––––––––––––––––––––––JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

–––––––––––––––––––––––––––––––––PhDr. Vladimír Gašperák
riaditeľ

