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Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 
 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 503/2020 zo dňa 

25. 06. 2020, takto: 

 

1. V podmienkach bod 4. sa slová „ do 60 dní“ nahrádzajú slovami „do 120 dní“. 

 

2. V podmienkach bod 5. sa slová „do 100 dní“ nahrádzajú slovami „do 160 dní“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 
 

PREDMET:  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 503/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým bolo schválené zverenie 

nehnuteľného majetku do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

SKUTKOVÝ  STAV:  
 

Uznesením č. 503/2020 zo dňa 25. 06. 2020, bod 1., bolo schválené zverenie časti 

pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11739/1 - ostatná plocha vo výmere cca 

20 450 m² a parc. č. 11739/14 - ostatná plocha vo výmere cca 6 350 m², LV č. 5567, vrátane 

spevnených plôch na týchto pozemkoch, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

Junácka 1, Bratislava, IČO 00603317, za účelom revitalizácie lokality a jej údržby, zabezpečenia 

celoročnej starostlivosti o vzrastlú zeleň a zlepšenia dopravnej situácie v lokalite; parcelné číslo 

a výmera pozemkov budú spresnené následne spracovaným geometrickým plánom. Podľa 

podmienky uvedenej v bode 4. uznesenia, mestská časť Bratislava-Nové Mesto bola zaviazaná, 

aby do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy predložila pre potrebu vypracovania protokolu o zverení nehnuteľného majetku 

hlavnému mestu SR Bratislave geometrický plán na odčlenenie častí pozemkov parc. č. 11739/1 

a parc. č. 11739/14 tak, aby predmetom zverenia neboli časti pozemkov, na ktorých sa 

nachádzajú stavby chodníkov pozdĺž miestnej komunikácie Kukučínova a Riazanská v majetku 

a správe hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenia správy komunikácií. Podľa bodu 5. uznesenia 

protokol má byť zo strany mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podpísaný do 100 dní odo dňa 

doručenia súhlasu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s prevzatím detských a workoutových 

ihrísk vybudovaných na zverovaných pozemkoch hlavným mestom SR Bratislavou ako 

poslanecké priority, inak uznesenie stratí platnosť. Podmienka doručenia súhlasu bola ku dňu 

schválenia uznesenia č. 503/2020 už splnená.  

Dňa 6.7.2020 sme mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zaslali mail s oznámením 

o schválení vyššie uvedeného zverenia a so žiadosťou o dodanie geometrického plánu v zmysle 

uznesenia. Mailom zo dňa 17.9.2020 nám mestská časť Bratislava-Nové Mesto oznámila, že 

geometrický plán je v štádiu prípravy na schválenie na kataster. Termín dodania geometrického 

plánu predpokladajú do mesiaca, nakoľko ide o veľkú plochu, kde je potrebné vyriešiť všetky 

detaily podľa požiadaviek magistrátu. Zároveň mestská časť Bratislava-Nové Mesto požiadala 

o predĺženie termínu na podpis protokolu, pretože z dôvodu rozsiahlosti geometrického plánu 

nestíhajú lehotu na podpísanie protokolu. 

 
Návrh  

Navrhujeme schváliť predĺženie lehoty na dodanie geometrického plánu a podpis 

protokolu o zverení nehnuteľného majetku mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto, aby sa 

schválené zverenie pozemkov v k. ú. Nové Mesto mohlo realizovať. 
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Sekcia správy nehnuteľností

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuj e/linlca Bratislava
MAGSOOR/2020 Šušolová/133 03.07.2020

Vec
Odpis uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 503/2020 zo dňa 
25 .06 .2020 . prijatého k bodu Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy mestských častí 
hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie č, 503/2020
zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverenie 
nehnuteľností, a to:

1. časti pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, pare. č. 11739/1 -  ostatná plocha vo výmere 
cca 20 450 ra^ a pare. č. 11739/14 -  ostatná plocha vo výmere cca 6 350 m^ LV č. 5567, vrátane 
spevnených plôch na týchto pozemkoch, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 
Bratislava, ICO 00603317, za účelom revitalizácie lokality a jej údržby, zabezpečenia celoročnej 
starostlivosti o vzrastlú zeleň a zlepšenia dopravnej situácie v lokalite; parcelné číslo a výmera 
pozemkov budú spresnené následne spracovaným geometrickým plánom,

2. pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača, pare. č. 17323/2 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
250 mk LV č. 2276, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, Rubačova 21, Bratislava, IČO 0304557, 
za účelom zjednotenia správy pozemku a stavby, súpis. č. 9804, ktorá sa na pozemku nachádza a je 
zverená do správy mestskej časti Bratislava-Rača,
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3. pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača, pare. č. 1022/12 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
736 LV č. 1, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, Rubačova 21, Bratislava, IČO 00304557> 
za účelom revitalizácie parku, ktorý slúži širokej verejnosti,

4. pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Jarovce, pare. č. 228/6 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
2 441 m ,̂ pare. č. 235/277 -  orná pôda vo výmere 29 m^, LV č. 1237, situovaných pod komunikáciou 
ÍII. triedy Kožušnícka, do správy mestskej časti Bratislava-Jarovce, Palmová 1, Bratislava,
IČO 00304603, za účelom zosúladenia stavu užívania so stavom vedeným v údajoch katastra 
nehnuteľností,

5. pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Jarovce, pare. č. 463/8 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
31 m^, pare. č. 463/9 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 15 m^ pare. č. 463/10 -  zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 10 m^, LV č. 1237, situovaných v areáli a pod budovou Hasičskej 
zbrojnice v Jarovciach, do správy mestskej časti Bratislava-Jarovce, Palmová 1, Bratislava,
IČO 00304603, za účelom zosúladenia stavu užívania so stavom vedeným v údajoch katastra 
nehnuteľností,

6. pozemku registra „E“ KN v k. ú. Jarovce, pare. č. 1412/1 -  ostatná plocha vo výmere 105 mk
LV č. 1237, situovaného pod komunikáciou III. triedy Pílová, do správy mestskej časti Bratislava-
Jarovce, Palmová I, Bratislava, IČO 00304603, za účelom zosúladenia stavu užívania so stavom 
vedeným v údajoch katastra nehnuteľností,

7. pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rusovce, pare. č. 182/5 -  ostatná plocha vo výmere 540 m^, 
LV č. 1, na ktorom sa nachádza verejná zeleň v správe mestskej časti Bratislava-Rusovce, do správy 
mestskej časti Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, Bratislava, IČO 00304611, za účelom zosúladenia, 
stavu užívania so stavom zapísaným v údajoch katastra nehnuteľností,

8. pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Rusovce, pare. č. 276 -  orná pôda vo výmere 662 m^, pare. č. 282
-  orná pôda vo výmere 1 331 m^, pare. č. 296 -  záhrady vo výmere 77 m^, LV č. 1779, nachádzajúcich 
sa v areáli Základnej školy v Rusovciach, do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 
Bratislava, IČO 00304611, za účelom zosúladenia stavu užívania' so stavom zapísaným v údajoch 
katastra nehnuteľností,

9. pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Rusovce, pare. č. 306 -  orná pôda vo výmere 73 xxŕ, pare. č. 307
-  orná pôda vo výmere 125 nŕ, pare. č. 312 ~ orná pôda vo výmere 237 nŕ, LV č. 1779, na ktorých je 
situovaná stavba Materskej školy v Rusovciach, do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce, 
Vývojová 8, Bratislava, IČO 00304611, za účelom zosúladenia stavu užívania so stavom zapísaným 
v údajoch katastra nehnuteľností,

10. pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, pare. č. 1375/14 -  ostatná plocha vo výmere 2 864 m^ 
LV č. 7868, na ktorom je situované detské ihrisko, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, 
Mierová 21, Bratislava, IČO 00603155, za účelom revitalizácie existujúceho detského ihriska 
situovaného na tomto pozemku a následnej správy,

11. pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, pare. č. 15641/10 -  ostatná plocha vo výmere 1 272 m^ 
a pare. č. 15641/66 -  ostatná plocha vo výmere 2 574 xrŕ, LV č. 8090, na ktorých je situované detské 
ihrisko, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava, IČO 00603155, 
za účelom starostlivosti a údržby.



■ 12. pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nivy,
- pare. č. 9380/18 -  ostatná plocha vo výmere 183 m^, bez založeného listu vlastníctva, ktorý vznikol 
z pozemku registra „C“ KN pare. č. 9380/9 ~ ostatná plocha vo výmere 11 581 m^, LV č. 1,
- pare. č. 9380/19 -  ostatná plocha vo výmere 2 034 m ,̂ bez založeného listu vlastníctva, ktorý vznikol 
z pozemku registra registra „E“ KN pare. č. 9370 -  orná pôda vo výmere 9 498 nŕ, LV č. 1,
- pare. č. 9380/20 -  ostatná plocha vo výmere 682 nŕ, bez založeného listu vlastníctva, Ictorý vznikol 
z pozemku pare. č. 9380/10 -  ostatná plocha vo výmere 9 548 m^, LV č. 1,
a to na základe GP č. 32/2020, úradne overeného pod číslom 01-844/2020, do správy mestskej časti 
Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava, ICO 00603155, za účelom revitalizácie existujúceho 
detského ihriska a následnej správy,

13. pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Devínska Nová Ves, pare. č. 2565/20 -  zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 3 157 m^ a pare. č. 2565/64 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 726 m^, 
LV č. 2, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava, 
ICO 00603392, za účelom správy, údržby, rekonštrukcie a obnovy územia okolo a pod komunikáciou 
M. Marečka,

14. pozemku registra „E“ KN v k. ú. Devínska Nová Ves, pare. č. 3803/5 -  orná pôda vo výmere 
3 623 m^, LV č. 1, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 
Bratislava, ICO 00603392, za účelom správy, údržby, rekonštrukcie a obnovy územia okolo a pod 
komunikáciou a chodníkom Pod Lipovým,

15. pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Devínska Nová Ves,
- pare. č. I200/II -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m ,̂ LV č. 4172,
- pare. č. 488/24 -  vodná plocha vo výmere 96 m^, pare. č. 488/25 -  vodná plocha vo výmere 483 nŕ,. 
pare. č. 1429/3 -  vodná plocha vo výmere 1 085 m^, vytvorených GP č. 23/2020 z pozemku registra 
„E“ KN pare. č. 608/1 -  vodná plocha vo výmere 8 112 m^ LV č. 4172,
- pare. č. 1429/5 -  vodná plocha vo výmere 1 947 m^, vytvoreného GP č; 23/2020 z pozemkov registra 
„E“ KN pare. č. 606/2 -  ostatné plochy vo výmere 6 631 m^ a pare. č. 608/1 -  vodná plocha vo výmere 
8 112mL LV č. 4172,
- pare. č. 488/32 -  vodná plocha vo výmere 539 m^, pare. č. 1430/3 -  zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 1 094 nŕ  vytvorených GP č. 23/2020 z pozemku registra „E“ KN pare. č. 606/2 -  ostatné 
plochy vo výmere 6 631 m^, LV č. 4172,
do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava, ICO 00603392, 
za účelom rekonštrukcie vodnej stavby „Prietočná vodná nádrž Istrijská -  rybník“ a jej okolia 
a následnej správy tohto priestoru,

16. častí pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Karlova Ves,
- pare. č. 3344/4 -  záhrada vo výmere 1 197 m^, zapísanom na LV č. 5021,
- pare. č. 382 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 165 m^,
- pare. č. 383 -  záhrada vo výmere 270 m^,
- pare. č. 384/1 -  orná pôda vo výmere 549 m ,̂
- pare. č. 3325/1 -  trvalý trávny porast vo výmere 3 168 m^,
- pare. č. 3337/1 -  omá pôda vo výmere 1 947 m^,
- pare. č. 3337/2 -  orná pôda vo výmere 795 m^,
- pare. č. 3340 -  záhrady vo výmere 2 427 nŕ,
- pare. č. 3341/1 -  orná pôda vo výmere 2 066 m ,̂
- pare. č. 3341/2 -  orná pôda vo výmere 666 m^,
- pare. č. 3345/1 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 259 nŕ,
- pare. č. 3345/2 -  záhrada vo výmere 1 145 m ,̂



- pare. č. 3345/3 -- záhrada vo výmere 895 m^,
- pare. č. 3348/2 -  zastavaná ploeha a nádvorie vo výmere 392 m^, ■>
- pare. č. 3348/3 -  orná pôda vo výmere 2 247 m^
- pare. č. 3349 -  záhrada vo výmere 1 126 m^,
- pare. č. 3350 -  záhrada vo výmere 1 244 m ,̂
- pare. č. 3352 -  orná pôda vo výmere 1 363 m-,
- pare. č. 3353/1 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 364 m ,̂
- pare. č. 3353/2 -  záhrada vo výmere 532 m ,̂
- pare. č. 3354 -  orná pôda vo výmere 2 277 m ,̂
- pare. č. 3359 -  orná pôda vo výmere 2 491 m ,̂
- pare. č. 3363/1 -  zastavaná ploeha a nádvorie vo výmere 418 m ,̂
- pare. č. 3363/2 -  orná pôda vo výmere 2 455 m^,
- pare. č. 3364/1 -  zastavaná ploeha a nádvorie vo výmere 284 nŕ,
- pare. č. 3364/2 -  záhrada vo výmere 1 752 m^,
- pare. č. 3365 -  orná pôda vo výmere 1 296 m ,̂
- pare. č. 3368 -  vinice vo výmere 1 550 m ,̂
- pare. č. 3373/2 -  zastavaná ploeha a nádvorie vo výmere 409 nŕ,
- pare. č. 3376 -  záhrada vo výmere 1 252 m^
- pare. č. 3378/1 -  záhrada vo výmere 712 m^,
- pare. č. 3378/2 -  zastavaná ploeha a nádvorie vo výmere 500 m^,
- pare. č. 3378/3 -  zastavaná ploeha a nádvorie vo výmere 486 m^,
- pare. č. 3453/2 -  orná pôda vo výmere 1 353 m ,̂
- pare. č. 3446/1 -  záhrada vo výmere 1 053 m^,
- pare. č. 3446/2 -  záhrada vo výmere 1 227 m~,
- pare. č. 3443 -  záhrada vo výmere 602 m ,̂
- pare. č. 3442/1 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1018 m ,̂
- pare. č. 3438/1 -  záhrada vo výmere 579 m^
- pare. č. 3438/2 -  záhrada vo výmere 1 116 m^,
- pare. č. 3436/1 -  záhrada vo výmere 1 194 m^,
- pare. č. 3433 -  vinice vo výmere 1 599 m ,̂
- pare. č. 3432/1 -  záhrada vo výmere 1038 nŕ,
- pare. č. 3428 -  vinice vo výmere 1 671 xŕ, zapísaných na LV č. 4971,
nachádzajúcich sa v oplotenom areáli Spojenej školy Tilgnerova a jej pracoviska Fadruszova,
do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv..Františka 8, Bratislava, ICO 00603502,
za účelom majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemkom v areáloch základnej školy 
a gymnázia Tilgnerova,

s podmienkami:

1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej časti v prospech tretích osôb.
2. V prípade zverenia uvedeného v bode 3. tohto uznesenia nedôjde ani k prenájmu nehnuteľnosti 
zo strany mestskej časti v prospech tretích osôb.
3. V prípade, ak mestská časť prestane nehnuteľnosti užívať pre uvedené účely, je povinná predmet 
zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave.
4. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto sa zaväzuje, že do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy predloží pre potrebu vypracovania protokolu 
o zverení nehnuteľného majetku hlavnému mestu SR Bratislave geometrický plán na odčlenenie častí 
pozemkov pare. č. 11739/1 a pare. č. 11739/14 tak, aby predmetom zverenia neboli časti pozemkov, 
na ktorých sa nachádzajú stavby chodníkov pozdĺž miestnej komunikácie Kukučínova a Riazanská 
v majetku a správe hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenia správy komunikácií.
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5. Protokol o zverení nehnuteľného majetku uvedeného v bode 1 tohto uznesenia bude mestskou 
časťou podpísaný do 100 dní odo dňa doručenia súhlasu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
s prevzatím detských a workoutových ihrísk vybudovaných na zverovaných pozemkoch hlavným 
mestom SR Bratislavou ako poslanecké priority, inak uznesenie stratí v tejto časti platnosť.
6. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves sa zaväzuje, že do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy predloží pre potrebu vypracovania protokolu 
o zverení nehnuteľného majetku hlavnému mestu SR Bratislave geometrický plán na odčlenenie častí 
zverovaných pozemkov tak, aby predmetom zverenia boli časti pozemkov, ktoré sa nachádzajú 
v oplotenom areáli Spojenej školy Tilgnerova, Bratislava, a v oplotenom areáli jej pracoviska na 
Fadruszovej ulici.
7. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves sa zaväzuje, že s pozemkami registra „E“ pare. č. 3337/1 
a pare. č. 3443, k. ú. Karlova Ves, LV č. 4971, bude nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára, 
nakoľko je na ne uplatnený reštitučný nárok podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych 
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku a vedené neukončené správne konanie. 
Do právoplatného ukončenia uplatnených reštitučných nárokov vzťahujúcich sa k uvedeným 
pozemkom nesmie mestská časť tieto pozemky previesť do vlastníctva iného subjektu, prenajať alebo 
iným spôsobom dlhodobo zaťažiť, prípadne zastavať.
8. Protokol o zverení nehnuteľného majetku uvedeného v bode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, tohto uznesenia bude mestskou časťou podpísaný do 100 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, inak toto uznesenie v príslušnej časti stratí 
platnosť.
9. Mestská časť na seba preberá záväzok, že stavebné, rekonštrukčné práce, technické a stavebné 
zhodnotenia predmetu zverenia bude realizovať z vlastných finančných zdrojov, prípadne 
prostredníctvom dotácií zo štrukturálnych a environmentálnych zdrojov.
10. V prípade zverení uvedených v bodoch 1, 3, 10, 12, tohto uznesenia platí podmienka, že ak. 
príslušná mestská časť nezrealizuje projekt, na ktorý jej bol nehnuteľný majetok zverený, v lehote 
do 30. 06. 2025, mestská časť je  povinná predmet zverenia v lehote do 60 dní vrátiť do priamej správy 
hlavnému mestu SR Bratislave.

Za správnosť odpisu uznesenia:

r
' 4  '  ✓

armila Kiézego vá 
vedúca organizačného oddelenia

jana.liptakova
Elipsa



Rožňovcová Monika, Mgr.

Od: kornelia.kasmanova@banm.sk
Odoslané: štvrtok, 17. septembra 2020 8:55
Komu: Rožňovcová Monika, Mgr.
Kópia: 'Mgr. Marianna Moravcová Tomdková'
Predmet: RE: zverenie - pare. č. 11739/1,14, k.ú. Nové Mesto

Dobrý deň.

Vzhľadom na rozsiahlosť GP nestíhame termín 03.10.2020 na podpísanie protokolu.
Prosíme o možnosť predĺženia termínu k podpisu protokolu.
Ďakujem.

S pozdravom

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zverejne 
https://vwvw.banm.sk/ochrana-osobnvch-udaiov/

kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk

Ing. Kornélia Kasmanová
oddelenie právne, podnikateľských činností, 
evidencie súpisných čísel a správy pozemkov 
Miestny úrad. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 
Junácka 1, 832 91 Bratislava 
tel: 02/49 253 137
e-mail: kornelia.kasmanova@banm.sk 
www.banm.sk

From: Rožňovcová Monika, Mgr, [mailto:monika.roznovcova@bratislava.sk]
Sent: Thursday, September 17, 2020 7:59 AM 
To: kornelia.kasmanova@banm.sk
Cc: 'Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková'; Haulíková Palušová Sláva, Mgr.
Subject: Re: zverenie - pare. č. 11739/1,14, k.ú. Nové Mesto

Dobrý deň,
ďakujem  za informáciu.
U pozorňu jem  na bod 5 uznesen ia  MsZ č. 5 0 3 /2 0 2 0  z 25 .6 .2020, podľa k to réh o  je p o t re b n é ,  aby MČ 
podpísala  p ro toko l do 100 dní o d o  dňa schválenia  uznesen ia ,  inak u zn esen ie  v te j to  časti s tra t í  platnosť. 
Teda p ro toko l je  p o t re b n é  podp ísať  do  3 .10.2020.
S pozdravom

Monika Rožňovcová

Od: kornelia.kasmanova@banm.sk <l<ornella.kasmanova@banm.sl<>
Odoslané: štvrtok 17. septembra 2020 7:40
Komu: Rožňovcová Monika, Mgr. <monika.roznovcova@bratislava.sk>
Kópia: 'Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková' <marianna.moravcova@banm.sk> 
Predmet: RE: zverenie - pare. č. 11739/1,14, k.ú. Nové Mesto

Dobrý deň.

GP je v štádiu prípravy na schválenie na kataster. Termín dodania GP
1
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predpokladám do mesiaca. Ide o veľkú plochu, kde je potrebné vyriešiť všetky 
detaily podľa požiadaviek magistrátu.

S pozdravom

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má 
prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zverejnené tu: 
https://www.banm.sk/ochrana-osobnvch-udaiov/

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk

Ing. Kornélia Kasmanová

oddelenie právne, podnikateľských činností,

evidencie súpisných čísel a správy pozemkov

Miestny úrad, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1, 832 91 Bratislava

tel: 02/49 253 137

e-mail: kornelia.kasmanova@banm.sk 

www.banm.sk

 Original Message......
From: Rožňovcová Monika, Mgr. ímailto:monika.roznovcova@bratislava.sk]
Sent: Friday, September 04, 2020 7:54 AM
To: marianna.moravcova@banm.sk; kornelia.kasmanova@banm.sk 
Subject: FW: zverenie - pare. č. 11739/1,14, k.ú. Nové Mesto

Dobrý deň,
prosím o informáciu, v akom časovom horizonte môžeme očakávať doručenie GP 
pre účely zverenia pozemkov do správy MC Bratislava-Nové Mesto v zmysle bodu 
1 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.
503/2020 zo dňa 25.6.2020.
Ďakujem!
S pozdravom

Mgr. Monika Rožňovcová

Oddelenie majetkových vzťahov 
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 
T: +421 259 356 248
E-mail: monika.roznovcova@bratislava.sk 
Hlavné mesto SR Bratislava 
Primaciálne nám. 1 
814 99 Bratislava 
http://www.bratislava.sk/
Prosím, zvážte dopad na životné prostredie pred tlačou tohto mailu. / Please 
consider the environment before printing this email.
Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, 
sú určené výlučne adresátovi a môžu byť predmetom ochrany osobných, 
osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov

https://www.banm.sk/ochrana-osobnvch-udaiov/
mailto:zodpovednaosoba@banm.sk
mailto:kornelia.kasmanova@banm.sk
http://www.banm.sk
mailto:monika.roznovcova@bratislava.sk
mailto:marianna.moravcova@banm.sk
mailto:kornelia.kasmanova@banm.sk
mailto:monika.roznovcova@bratislava.sk
http://www.bratislava.sk/


vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu 
odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa 
zdržali jeho odtajnenia, či jeho použitia pre vlastné potreby, informovali 
nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali.

 Original Message......
From: Rožňovcová Monika, Mgr.
Sent: Monday, July 6, 2020 9:59 AM
To: marianna.moravcova@banm.sk; kornelia.kasmanova@banm.sk 
Subject: zverenie - pare. č. 11739/1,14, k.ú. Nové Mesto

Dobrý deň,

V prílohe posielam uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 503/2020 zo dňa 25.6.2020, ktorým bolo v bode 1. schválené 
zverenie časti pozemkov registra C KN v k.ú. Nové Mesto, pare. č. 11739/1 - 
ostatná plocha vo výmere cca 20 450 m2 a pare. č. 11739/14 - ostatná plocha 
vo výmere cca 6 350 m2, LV č. 5567, vrátane spevnených plôch na týchto 
pozemkoch, do správy MČ Bratislava-Nové Mesto, s tým, že MČ Bratislava-Nové 
Mesto sa zaväzuje, že do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve predloží pre potrebu vypracovania protokolu o zverení 
nehnuteľného majetku hlavnému mestu SR Bratislave geometrický plán na 
odčlenenie častí pozemkov pare. č. 11739/1 a pare. č. 11739/14 tak, aby 
predmetom zverenia neboli časti pozemkov, na ktorých sa nachádzajú stavby 
chodníkov pozdĺž miestnej komunikácie Kukučínova a Riazanská v majetku a 
správe hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenia správy komunikácií - 
podmienka č. 4 . Čo sa týka podmienky č. 5 - kolegyňa p. Lenka Viziová mi 
oznámila, že MČ už mestu doručila súhlas s prevzatím detských a workoutových 
ihrísk vybudovaných na zverovaných pozemkoch ako poslanecké priority, takže 
toto je v poriadku.

Prosím o doručenie vyššie uvedeného geometrického plánu, následne vyhotovím 
zverovací protokol.

Ďakujem za spoluprácu.

S pozdravom

Mgr. Monika Rožňovcová

Oddelenie majetkových vzťahov 
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 
T: +421 259 356 248
E-mail: monika.roznovcova@bratislava.sk Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
http: //www. bratis lava, sk/
Prosím, zvážte dopad na životné prostredie pred tlačou tohto mailu. / Please 
consider the environment before printing this email.
Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, 
sú určené výlučne adresátovi a môžu byť predmetom ochrany osobných, 
osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov 
vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu 
odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa 
zdržali jeho odtajnenia, či jeho použitia pre vlastné potreby, informovali 
nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali.
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