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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
1. Zverenie nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Ružinov stavby domu smútku
Stachanovská 62, súpis. č. 18574, postavenej na pozemkoch parc. č. 500/2 a parc. č. 3161/17,
LV č. 1, pozemku registra „C“ KN parc. č. 3161/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5
m², LV č. 1, pozemku registra „C“ KN parc. č. 3161/20 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 552 m², vytvoreného GP č. 10082017 zo dňa 23. 08. 2017 z pozemkov registra „E“ KN
parc. č. 271 – ostatné plochy vo výmere 577 m² a parc. č. 273/11 – ostatné plochy vo výmere
367 m², LV č. 7868, a pozemku registra „C“ KN parc. č. 3144/4 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 136 m², vytvoreného GP č. 25/2017 zo dňa 22. 05. 2017 z pozemkov registra „E“ KN
parc. č. 152/18 – ostatné plochy vo výmere 2 223 m², parc. č. 270/300 – ostatné plochy
vo výmere 61 m² a parc. č. 342 – ostatné plochy vo výmere 116 m², LV č. 7868, do správy
mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo
námestie č. 3, Bratislava, IČO 17330190, za účelom poskytovania všeobecne prospešných
služieb, rozšírenia Cintorína Prievoz pozdĺž Stachanovskej ulice a vytvorenia nových hrobových
a urnových miest, poskytovania komplexných cintorínskych a pohrebných služieb, vybudovania
parkovacích miest pred vstupom do Cintorína Prievoz a následného zabezpečovania správy,
s podmienkami:
1. Nedôjde k predaju, ani k prenájmu pozemkov zo strany mestskej príspevkovej organizácie
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy.
2. V prípade, ak mestská príspevková organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta
Bratislavy prestane predmetné pozemky užívať pre uvedené účely, je povinná predmet zverenia
v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislava.
3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou príspevkovou organizáciou
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy podpísaný do 90 dní odo dňa schválenia
uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, inak uznesenie stratí
platnosť.
2. Zverenie pozemku registra „E“ KN parc. č. 271 – orná pôda vo výmere 104 m², vytvoreného
GP č. 10082017 zo dňa 23. 08. 2017 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 271 – orná pôda
vo výmere 577 m², LV č. 7868, a pozemku registra „E“ KN parc. č. 273/11 – orná pôda
vo výmere 288 m², vytvorené GP č. 10082017 zo dňa 23. 10. 2017 z pozemku registra „E“ KN
parc. č. 273/11 – orná pôda vo výmere 367 m², LV č. 7868, do správy mestskej časti Bratislava-

-Ružinov, Mierová 21, Bratislava, IČO 00603155, za účelom plnenia úloh, rozvoja
a zveľaďovania mestskej časti Bratislava-Ružinov s podmienkou, že protokol o zverení
nehnuteľného majetku bude mestskou časťou Bratislava-Ružinov podpísaný do 90 dní odo dňa
schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, inak uznesenie
stratí platnosť.

Dôvodová správa
PREDMET:

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov
v lokalite Cintorína Prievoz, do správy mestskej príspevkovej
organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
a mestskej časti Bratislava-Ružinov

ŽIADATEĽ:

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
mestská príspevková organizácia
Šafárikovo námestie č. 3, 811 02 Bratislava
IČO 17 330 190

ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTÍ
Pozemky registra C KN:
Parc. č.
3161/20
3161/17
3144/4

druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
Spolu:

výmera m2
552
5
136
752

LV č.
GP č. 10082017
1
GP č. 25/2017

Stavba:
Súpisné číslo
postavená na parcele C KN
18574
500/2 a 3161/17
Pozn.: pozemok parc. č. 500/2 je už zverený do správy MARIANUM.

LV č.
1

Pozemky registra E KN:
Parc. č.
271
273/11

druh pozemku
orná pôda
orná pôda
Spolu:

výmera m2
104
288
392

LV č.
GP č. 10082017
GP č. 10082017

SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom zverenia sú nehnuteľnosti uvedené v špecifikácii.
Dôvod a účel žiadosti
Mestská príspevková organizácia MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislavy (ďalej
aj ako „MARIANUM“) požiadala o zverenie správy k nehnuteľnému majetku, nachádzajúceho
sa v k. ú. Ružinov v lokalite Cintorína Prievoz, a to stavby – domu smútku súpis. č. 18574
Stachanovská 62 na pozemku parc. č. 500/2 a parc. č. 3161/17 a pozemkov registra „C“ KN
parc. č. 3161/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m², LV č. 1, parc. č. 3161/20 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 552 m², bez založeného LV (vytvorený z pozemkov
registra „E“ KN parc. č. 271 a parc. č. 273/11) a parc. č. 3144/4 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 136 m², bez založeného LV. Pozemok parc. č. 500/2 pod stavbou domu smútku bol
do správy MARIANUM už zverený Protokolom č. 23/96.

Dôvodom podania predmetnej žiadosti je záujem žiadateľa o poskytovanie všeobecne
prospešných služieb, a to komplexného výkonu správy cintorína, vytvorenia nových možností
pre pochovávanie (hrobové a urnové miesta), poskytnutia komplexnej ponuky cintorínskych
a pohrebných služieb obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov a vytvorenia parkovacích
miest pre návštevníkov cintorína.
Zverením záujmového nehnuteľného majetku do správy MARIANUM dôjde k sceleniu
nehnuteľností v správe príspevkovej organizácie, čím bude MARIANUM-u umožnené
vykonávať komplexnú správu a starostlivosť Cintorína Prievoz a tiež bude umožnené rozšíriť
cintorín pozdĺž Stachanovskej ulice a vytvoriť nové hrobové a urnové miesta a tým, že bol
vybudovaný dom smútku, poskytnúť komplexné cintorínske a pohrebné služby pre obyvateľov
mestskej časti Bratislava-Ružinov, zároveň budú pred vstupom do cintorína vybudované
parkovacie miesta pre návštevníkov cintorína.
Skutkový a právny stav týkajúci sa záujmového nehnuteľného majetku
Pozemky registra „E“ KN parc. č. 271 – orná pôda vo výmere 577 m² a parc. č. 273/11 –
orná pôda vo výmere 367 m², LV č. 7868 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 3161/17 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m², LV č. 1, k. ú. Ružinov boli zverené do správy
mestskej časti Bratislava-Ružinov Protokolom č. 23/1991 zo dňa 30. 10. 1991.
(Pozn.:Pozemok parc. č. 3161/17 bol vytvorený GP č.29032017 zo dňa 04. 04. 2017 z pozemkov
registra „C“ KN parc. č. 500 – ostatné plochy vo výmere 4 878 m², LV č. 2718 a parc. č. 501 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m², LV č. 1, ktoré boli Protokolom č. 23/96 zo dňa
16. 10. 1997 zverené do správy MARIANUM).
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov na svojom zasadnutí
uskutočnenom dňa 17. 04. 2018 prijalo Uznesenie č. 596/XXXVI/2018, ktorým bolo schválené
vrátenie a súhlas s odňatím vyššie uvedených pozemkov, za účelom zverenia parc. č. 3161/17 a
častí parc. č. 271 a 273/11do správy MARIANUM, pričom zvyšná časť pozemkov parc. č. 271
a 273/11 bude opätovne zverená do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov.
Parcely č. 271, 273/11 a 3161/17 budú zo správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
odňaté v súlade s článkom 84 ods. 1 písm. d) v spojení s článkom 28 ods. 2 písm. g) Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy a následne bude vykonané nasledovné:
Geometrickým plánom č. 10082017 zo dňa 23.08.2017, úradne overeným dňa 08.09.2017
pod č. 1999/2017 bude z pozemkov registra „E“ KN, zapísaných na LV č. 7868 pre k. ú.
Ružinov, parc. č. 271 – orná pôda vo výmere 577 m² odčlenená časť pozemku ako diel 1
vo výmere 473 m² a parc. č. 273/11 – orná pôda vo výmere 367 m² odčlenená časť pozemku ako
diel 2 vo výmere 79 m². Spojením dielu 1 a dielu 2 vznikne pozemok registra „C“ KN parc.
č. 3161/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 552 m². Pozemok registra „C“ KN parc.
č. 3161/20 sa po prijatí uznesenia mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy zverí
do správy MARIANUM.
Zvyšné časti pozemkov registra „E“ KN pac. č. 271 – orná pôda vo výmere 104 m²
(po odčlenení dielu 1 vo výmere 473 m²) a parc. č. 273/11 – orná pôda vo výmere 288 m²
(po odčlenení dielu 2 vo výmere 79 m²), sa opätovne zverí do správy mestskej časti BratislavaRužinov.
Stavba domu smútku – Stachanovská 62 súpis. č. 18574 situovaná na pozemkoch registra
„C“ KN parc. č. 500/2 a 3161/17 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 3161/17 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 5 m², zapísané na LV č. 1 pre k. ú. Ružinov sa po prijatí uznesenia
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy zveria do správy MARIANUM.
(Pozn.: pozemok parc. č. 500/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 59 m² vznikol na
základe GP č. 29032017 zo dňa 04.04.2017 z pozemkov registra „C“ KN parc. č. 500 – ostatné
plochy vo výmere 4 878 m², LV č. 2718 a parc. č. 501 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
55 m², LV č. 1, ktoré sú už zverené do správy MARIANUM Protokolom č 23/96 zo dňa
16. 10. 1997. Pozemok parc. č. 500/2 je teda už v správe MARIANUM, preto nie je predmetom
tohto materiálu).

Geometrickým plánom č. 25/2017 zo dňa 22.05.2017, úradne overeným dňa 21.08.2017
pod č. 1880/2017 bude z pozemkov registra „E“ KN parc. č. 152/18 – ostatné plochy vo výmere
2 223 m² odčlenená časť pozemku ako diel 1 vo výmere 14 m², parc. č. 270/300 – ostatné plochy
vo výmere 61 m² odčlenená časť pozemku ako diel 2 vo výmere 39 m², parc. č. 342 – ostatné
plochy vo výmere 116 m² odčlenená časť pozemku ako diel 3 vo výmere 83 m². Spojením dielu
1, dielu 2 a dielu 3 vznikne pozemok registra „C“ KN parc. č. 3144/4 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 136 m², ktorý sa po prijatí uznesenia mestským zastupiteľstvom hlavného
mesta SR Bratislavy zverí do správy MARIANUM.
Návrh riešenia
1. Na základe Uznesenie č. 596/XXXVI/2018 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Ružinov zo dňa 17. 04. 2018 budú zo správy mestskej časti odňaté pozemky
registra „E“ KN parc. č. 271 a parc. č. 273/11, LV č. 7868, k. ú. Ružinov a pozemok registra
„C“ KN parc. č. 3161/17, LV č. 1, k. ú. Ružinov.
2. Časť pozemkov registra „E“ KN parc. č. 271 (z 577 m² odčlenených 473 m²) a 273/11 (z
367 m² odčlenených 79 m²) sa odčlení GP č. 10082017, na základe ktorého vznikne
pozemok registra „C“ KN parc. č. 3161/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 552 m²
a ten sa zverí do správy MARIANUM.
3. Zvyšná časť pozemkov registra „E“ KN parc. č. 271 (104 m²) a parc. č. 273/11 (288 m²)
v zmysle GP č. 10082017 sa vráti protokolom do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov.
4. Do správy MARIANUM sa ďalej zveria nehnuteľnosti – stavba domu smútku
Stachanovská 62 súpis. č. 18574 situovaná na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3161/17
a 500/2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 3161/17 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 5 m², LV č. 1, k. ú. Ružinov. (pozemok parc. č. 500/2 pod uvedenou stavbou domu
smútku je už zverený do správy MARIANUM Protokolom č. 23/96).
5. Zároveň z pozemkov registra „E“ KN parc. č. 152/18, 270/300, a 342 vznikne GP č.
25/2017 pozemok registra „C“ KN parc. č. 3144/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
136 m², ktorý sa po prijatí uznesenia mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR
Bratislavy zverí do správy MARIANUM.
Zverenie nehnuteľného majetku do správy MARIANUM sa navrhuje schváliť
podľa článkom 85 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 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.
Zverenie pozemkov do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov sa navrhuje
schváliť v súlade š. článkom 82 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Hodnota zverovaných nehnuteľností
Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov sú nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava
nachádzajúce sa v lokalite Cintorína Prievoz na Stachanovskej ulici, k. ú. Ružinov, a to
stavba domu smútku Stachanovská 62 súpis. č. 18574 postavená na pozemkoch registra „C“ KN
parc. č. 500/2 a parc. č. 3161/17, v evidencii majetku vedená ako MARIANUM Dom smútku
Prievoz
v obstarávacej cene ....................................................................112 137,00 Eur,
oprávky ..........................................................................................1 869,00 Eur,
zostatok k 30. 06. 2018 ..............................................................110 268,00 Eur,

pozemky registra „C“ KN:
parc. č. 3161/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 59 m²
v obstarávacej cene .....................................................................27 484,56 Eur,*
parc. č. 3161/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m²
v obstarávacej cene ...........................................................................248,95 Eur,
parc. č. 3144/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 136 m²
v obstarávacej cene ........................................................................6 771,56 Eur,*
pozemky registra „E“ KN:
parc. č. 271 – orná pôda vo výmere 104 m²
v obstarávacej cene ............................................................................27,62 Eur*,
parc. č. 273/11 – orná pôda vo výmere 288 m²
v obstarávacej cene ............................................................................76,48 Eur*,
Pozn.:
Pozemky odňaté zo správy mestskej časti Bratislava-Ružinov: register „E“ KN parc. č.
271 – orná pôda vo výmere 577 m² v evidencii majetku vedeného hlavným mestom SR
Bratislavou v obstarávacej cene 153,25 Eur, parc. č. 273/11 – orná pôda vo výmere 367 m²
v evidencii majetku vedeného hlavným mestom SR Bratislavou v obstarávacej cene 97,48 Eur
a register „C“ KN parc. č. 3161/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m² v evidencii
majetku vedeného hlavným mestom SR Bratislavou v obstarávacej cene 248,95 Eur
*Uvedené obstarávacie ceny pozemkov parc. č. 3161/20, parc. č. 271, parc. č. 273/11
a parc. č. 3144/4 boli zistené výpočtom pre potreby prípravy materiálu a jeho predloženie do
schvaľovacieho procesu. Do protokolu o zverení nehnuteľného majetku budú uvedené ceny
pozemkov, ktoré referát správy a inventarizácie majetku doloží po importe nových dát z katastra
nehnuteľností do programu Noris a po zaúčtovaní obstarávacej ceny.
*Upozorňujeme, že pri účtovnom prevode pozemkov dochádza pri uvádzaní konečných
finančných čiastok k prípustnej odchýlke (ide o niekoľko eurocentov, max. 1 €), ktorá bude
zohľadnená v predloženom protokole a strany protokolu budú zaviazané v protokole túto
odchýlku akceptovať.
Stanoviská odborných útvarov magistrátu
Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti :
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre
územie, ktorého súčasťou sú pozemky, resp. ich záujmové časti reg. „E“ KN parc. č. 271, 273/11
a pozemky, resp. ich záujmové časti reg. „C“ KN parc. č. 3161/20, 3144/4, 3161/17, 500/2,
funkčné využitie územia: vyhradená zeleň, číslo funkcie: 1120, stabilizované územie.
Stanovisko technickej infraštruktúry:
Bez pripomienok.
Oddelenie dopravného inžinierstva:
V kontrakte so záujmovým pozemkom parc. č. 3161/2 sa nachádza komunikácia Stachanvská ul.
a chodník vybudovaný pozdĺž tejto komunikácie. Nemáme námietky z odňatiu a zvereniu
pozemkov za podmienky, že do jeho rozsahu nie je zahrnutá ani komunikácia Stachanovská ani
chodník vybudovaný pozdĺž nej. K zvereniu časti pozemku parc. č. 3144/4 je možné súhlasiť pri
splnení podmienok: ponechania dostatočnej územnej rezervy pre cyklistickú trasu (bez zásahu do
jestvujúcich chodníkov), zachovania rozhľadových pomerov priľahlej križovatke ulcs Kaštieľska
– Stachanovská – Čečinová – Kľukatá a na základe stanovenia rozhľadových trojuholníkov)
a riešenia dopravného napojenia parkoviska výlučne z vedľajších komunikácií.
Oddelenie dopravy:
Nevyjadruje sa.

Oddelenie správy komunikácií:
Kaštieľska ulica v našej správe. Z hľadiska správcu komunikácií bez pripomienok. Chodník zo
strany Kaštieľskej ulice žiadame zachovať v pôvodnej šírke v našej správe.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene:
Súhlasné.
Sekcia sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu:
Bolo vyžiadané.
Stanovisko starostu MČ Bratislava-Ružinov:
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 nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov, v lokalite Cintorína Prievoz,
do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta
Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Ružinov“.

Protokol č. ....................................
o odňatí nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov zo správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov
(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 „preberajúci“)

Správca:

Mestská časť Bratislava – Ružinov
Mierová č. 21, 827 05 Bratislava
zastúpená starostom JUDr. Ing. Dušanom Pekárom
IČO: 00 603 155
(ďalej aj ako „odovzdávajúci“)
(ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku,
nachádzajúceho sa v k.ú. Ružinov v lokalite Cintorína Prievoz, a to pozemkov registra
„E“ KN parc. č. 271 – orná pôda vo výmere 577 m², parc. č. 273/11 – orná pôda
vo výmere 367 m², zapísaných na LV č. 7868 a pozemku registra „ C“ KN parc.
č. 3161/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m², zapísaného na LV č. 1 (ďalej
ako „predmet protokolu“).
2. Pozemky registra „E“ KN parc. č. 271 a parc. č. 273/11, LV č. 7868, k.ú. Ružinov boli
zverené do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov Protokolom č. 23 zo dňa
30.10.1991 v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy dňom 01.10.1991. Pozemok registra „C“
KN parc. č. 3161/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m², LV č. 1, k.ú.
Ružinov vznikol GP č. 29032017 zo dňa 04.04.2017 odčlenením z pozemku registra
„E“ KN parc. č. 271 – orná pôda vo výmere 582 m², t.j. je taktiež zverený do správy
Mestskej časti Bratislava – Ružinov.
3. O zverenie častí pozemkov parc. č. 271 a 273/11 a pozemku parc. č. 3161/17 požiadala
príspevková organizácia hlavného mesta SR Bratislavy, MARIANUM – Pohrebníctvo
mesta Bratislavy, za účelom rozšírenia Cintorína Prievoz o nové hrobové a urnové
miesta.
4. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov na svojom zasadnutí
uskutočnenom dňa 17.04.2018 prijalo Uznesenie č. 596/XXXVI/2018, ktorým schválilo
odňatie nehnuteľného majetku špecifikovaného v ods. 1. tohto článku a jeho vrátenie do

priamej správy Hlavnému mestu SR Bratislave, z dôvodu potreby plnenia
samosprávnych funkcií celomestského charakteru, za účelom následného zverenia častí
pozemkov registra „E“ KN parc. č. 271 a parc. č. 273/11 vo výmere 552 m² (podľa GP
č. 10082017 zo dňa 08.09.2017) a pozemku registra „C“ KN parc. č. 3161/17 do správy
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Pričom zvyšná časť pozemkov parc.
č. 271 a parc. č. 273/11 bude zverená do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov.
Článok 2
Odňatie správy
Nehnuteľný majetok špecifikovaný v ods. 1 článku 1 tohto protokolu sa odníma zo správy
Mestskej časti Bratislava – Ružinov v súlade s ustanovením čl. 84 ods. 1 písm. d) v spojení
s čl. 28 ods. 2 písm. g) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, a to z dôvodu potreby plnenia
samosprávnych funkcií celomestského charakteru – vykonávania výstavby, údržby a správy
verejných pohrebísk.
Článok 3
Hodnota odnímaného majetku
Predmetom odňatia správy je nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v k.ú. Ružinov, a to:
a) pozemky registra „E“ KN:
parc. č. 271 – orná pôda vo výmere 577 m²
v obstarávacej cene .....................................................153,25 €,
parc. č. 273/11 – orná pôda vo výmere 367 m²
v obstarávacej cene .......................................................97,48 €,
b) pozemok registra „C“ KN:
parc. č. 3161/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m²
v obstarávacej cene .....................................................248,95 €,
v celkovej obstarávacej cene ......................................499,68 €
Článok 4
Odovzdávajúci vyhlasuje, že nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom odňatia správy nie je
zaťažený žiadnymi dlhmi, vecnými bremenami, nájomnými zmluvami alebo inými právami
a povinnosťami tretích osôb.
Článok 5
K fyzickému odovzdaniu pozemku v prospech preberajúceho nedôjde. Hlavné mesto SR
Bratislava predmet odňatia preberá dňom podpísania protokolu poslednou zo strán protokolu.

Článok 6
Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu. 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 7
1. Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z toho pre
odovzdávajúceho 4 exempláre a pre preberajúceho 6 exemplárov.
2. GP č. 29032017 zo dňa 04.04.2017 úradne ovee
3. Strany protokolu 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:

Mestská časť Bratislava-Ružinov

Hlavné mesto SR Bratislava

–––––––––––––––––––––––––––––-

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

JUDr. Ing. Dušan Pekár
starosta

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

Protokol č. ..............................................
o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov
(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 – Ružinov
Mierová č. 21, 827 05 Bratislava
zastúpená starostom JUDr. Ing. Dušanom Pekárom
IČO: 00 603 155
(ďalej aj ako “preberajúci“)
(ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)

1.

2.

3.
4.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku,
nachádzajúceho sa v k.ú. Ružinov v lokalite Cintorína Prievoz, a to pozemkov registra
„E“ KN parc. č. 271 – orná pôda vo výmere 577 m², parc. č. 273/11 – orná pôda
vo výmere 367 m², zapísaných na LV č. 7868.
Nehnuteľný majetok špecifikovaný v ods. 1. tohto článku bol zverený do správy Mestskej
časti Bratislava – Ružinov Protokolom č. 23 zo dňa 30.10.1991 v súlade s ustanovením §
8 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy dňom 01.10.1991.
O zverenie časti nehnuteľného majetku požiadala príspevková organizácia hlavného
mesta SR Bratislavy, MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, za účelom
rozšírenia Cintorína Prievoz o nové hrobové a urnové miesta.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov na svojom zasadnutí
uskutočnenom dňa 17.04.2018 prijalo Uznesenie č. 596/XXXVI/2018, ktorým schválilo
odňatie nehnuteľného majetku špecifikovaného v ods. 1. tohto článku a jeho vrátenie
do priamej správy Hlavnému mestu SR Bratislave z dôvodu potreby plnenia
samosprávnych funkcií celomestského charakteru, za účelom následného zverenia častí
pozemkov registra „E“ KN parc. č. 271 a parc. č. 273/11 vo výmere 552 m² (podľa GP č.
10082017 zo dňa 08.09.2017) a pozemku registra „C“ KN parc. č. 3161/17 do správy
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Pričom zvyšná časť pozemkov parc.
č. 271 a parc. č. 273/11 bude zverená do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov.

Článok 2
Predmet zverenia
1. Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov Mestskej časti Bratislava - Ružinov sú pozemky vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúce sa v k.ú. Ružinov v lokalite
Cintorína Prievoz, a to:
pozemky registra „E“ KN:
parc. č. 271 – orná pôda vo výmere 104 m²
v obstarávacej cene .......................................................................27,62 Eur,
ktorý vznikol odčlenením časti pozemku ako diel 1 vo výmere 473 m² z pozemku
registra „ E“ KN parc. č. 271 – orná pôda vo výmere 577 m², LV č. 7868 na
základe Geometrickým plánom č. 10082017 zo dňa 23,08,2017, úradne overeným
dňa 08,09,2017 pod č. 19992018 a
parc. č. 273/11 – orná pôda vo výmere 288 m²
v obstarávacej cene .......................................................................76,48 Eur,
ktorý vznikol odčlenením časti pozemku ako diel 2 vo výmere 79 m² z pozemku
registra „ E“ KN parc. č. 273/11 – orná pôda vo výmere 367 m², LV č. 7868 na
základe Geometrickým plánom č. 10082017 zo dňa 23,08,2017, úradne overeným
dňa 08,09,2017 pod č. 19992018.
(ďalej aj ako “predmet zverenia”)
2. Celková hodnota zverovaných nehnuteľností predstavuje sumu .............104,10 Eur.
Článok 3
1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa
....................... Uznesením č. ....................... schválilo zverenie pozemkov
špecifikovaných v článku 2 v bode 2. tohto protokolu v súlade s článkom 85 Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy, za účelom plnenia úloh, rozvoja a zveľaďovania Mestskej
časti Bratislava-Ružinov s podmienkou, že
protokol o zverení nehnuteľného majetku bude preberajúcim podpísaný do 90 dní
odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR
Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť.
2. Preberajúci sa zaväzuje vykonávať správu predmetu zverenia v súlade so zákonom SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Štatútom hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, 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, platných
predpisov a uznesení mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy tak, aby
vlastníkovi Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.
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. Geometrický plán č. 10082017 zo dňa 23,08,2017 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
protokolu.
3. 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 - Ružinov

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––JUDr. Ing. Dušan Pekár
starosta
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o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov
(ďalej aj ako „protokol“)
VLASTNÍK:
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IČO: 00 603 481
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Mestská časť Bratislava – Ružinov
Mierová č. 21, 827 05 Bratislava
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IČO: 00 603 155
(ďalej aj ako “preberajúci“)
(ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)
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Článok 1
Úvodné ustanovenia
Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku,
nachádzajúceho sa v k.ú. Ružinov v lokalite Cintorína Prievoz, a to pozemkov registra
„E“ KN parc. č. 271 – orná pôda vo výmere 577 m², parc. č. 273/11 – orná pôda
vo výmere 367 m², zapísaných na LV č. 7868.
Nehnuteľný majetok špecifikovaný v ods. 1. tohto článku bol zverený do správy Mestskej
časti Bratislava – Ružinov Protokolom č. 23 zo dňa 30.10.1991 v súlade s ustanovením §
8 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy dňom 01.10.1991.
O zverenie časti nehnuteľného majetku požiadala príspevková organizácia hlavného
mesta SR Bratislavy, MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, za účelom
rozšírenia Cintorína Prievoz o nové hrobové a urnové miesta.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov na svojom zasadnutí
uskutočnenom dňa 17.04.2018 prijalo Uznesenie č. 596/XXXVI/2018, ktorým schválilo
odňatie nehnuteľného majetku špecifikovaného v ods. 1. tohto článku a jeho vrátenie
do priamej správy Hlavnému mestu SR Bratislave z dôvodu potreby plnenia
samosprávnych funkcií celomestského charakteru, za účelom následného zverenia častí
pozemkov registra „E“ KN parc. č. 271 a parc. č. 273/11 vo výmere 552 m² (podľa GP č.
10082017 zo dňa 08.09.2017) a pozemku registra „C“ KN parc. č. 3161/17 do správy
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Pričom zvyšná časť pozemkov parc.
č. 271 a parc. č. 273/11 bude zverená do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov.

Článok 2
Predmet zverenia
1. Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov Mestskej časti Bratislava - Ružinov sú pozemky vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúce sa v k.ú. Ružinov v lokalite
Cintorína Prievoz, a to:
pozemky registra „E“ KN:
parc. č. 271 – orná pôda vo výmere 104 m²
v obstarávacej cene .......................................................................27,62 Eur,
ktorý vznikol odčlenením časti pozemku ako diel 1 vo výmere 473 m² z pozemku
registra „ E“ KN parc. č. 271 – orná pôda vo výmere 577 m², LV č. 7868 na
základe Geometrickým plánom č. 10082017 zo dňa 23,08,2017, úradne overeným
dňa 08,09,2017 pod č. 19992018 a
parc. č. 273/11 – orná pôda vo výmere 288 m²
v obstarávacej cene .......................................................................76,48 Eur,
ktorý vznikol odčlenením časti pozemku ako diel 2 vo výmere 79 m² z pozemku
registra „ E“ KN parc. č. 273/11 – orná pôda vo výmere 367 m², LV č. 7868 na
základe Geometrickým plánom č. 10082017 zo dňa 23,08,2017, úradne overeným
dňa 08,09,2017 pod č. 19992018.
(ďalej aj ako “predmet zverenia”)
2. Celková hodnota zverovaných nehnuteľností predstavuje sumu .............104,10 Eur.
Článok 3
1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa
....................... Uznesením č. ....................... schválilo zverenie pozemkov
špecifikovaných v článku 2 v bode 2. tohto protokolu v súlade s článkom 85 Štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy, za účelom plnenia úloh, rozvoja a zveľaďovania Mestskej
časti Bratislava-Ružinov s podmienkou, že
protokol o zverení nehnuteľného majetku bude preberajúcim podpísaný do 90 dní
odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR
Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť.
2. Preberajúci sa zaväzuje vykonávať správu predmetu zverenia v súlade so zákonom SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Štatútom hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, 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, platných
predpisov a uznesení mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy tak, aby
vlastníkovi Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.
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. Geometrický plán č. 10082017 zo dňa 23,08,2017 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
protokolu.
3. 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 - Ružinov

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––JUDr. Ing. Dušan Pekár
starosta

