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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 

zverenie pozemkov v k. ú. Petržalka, a to : 
 
parc. č. 4423/3 – zastavaná plocha vo výmere      847 m2, 
parc. č. 4423/4 – zastavaná plocha vo výmere          5 m2,  
parc. č. 4423/5 – zastavaná plocha vo výmere      102 m2,  
parc. č. 4423/14 – zastavaná plocha vo výmere 1 425 m2, 
parc. č. 4423/15 – zastavaná plocha vo výmere      24 m2, 
parc. č. 4426/1 – ostatná plocha vo výmere       1 709 m2, 
parc. č. 4426/2 – ostatná plocha vo výmere            23 m2, 
parc. č. 4426/3 – ostatná plocha vo výmere            76 m2,  
parc. č. 4427/1 – zastavaná plocha vo výmere      977 m2, 
parc. č. 4427/2 – zastavaná plocha vo výmere        34 m2, 
parc. č. 4428/11 – ostatná plocha vo výmere        271 m2, 
parc. č. 4428/12 – ostatná plocha vo výmere        268 m2,  
parc. č. 4428/13 – ostatná plocha vo výmere          75 m2, 
parc. č. 4428/20 – ostatná plocha vo výmere        147 m2, 
parc. č. 4428/21 – ostatná plocha vo výmere     1 512 m2, 
parc. č. 4428/37 – ostatná plocha vo výmere          76 m2,  
parc. č. 4428/38 – ostatná plocha vo výmere          19 m2, 
parc. č. 4428/39 – ostatná plocha vo výmere          27 m2, 
parc. č. 4428/40 – ostatná plocha vo výmere          89 m2, 
parc. č. 4428/42 – ostatná plocha vo výmere          99 m2, 
parc. č. 4429/2 – zastavaná plocha vo výmere      557 m2, 
parc. č. 4432/2 – zastavaná plocha vo výmere        57 m2, 
parc. č. 4438/2 – zastavaná plocha vo výmere        61 m2, 
 
podľa čl. 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava 
– Petržalka. Pozemky sa zverujú do správy za účelom realizácie projektu „Revitalizácia 
Vlasteneckého námestia“ s podmienkou, že mestská časť Bratislava – Petržalka v lehote do 
31.12.2012 preukáže získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov, inak je povinná 
vrátiť predmet zverenia do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislava. 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  : Návrh na zverenie správy pozemkov v k. ú. Petržalka mestskej  
    časti Bratislava - Petržalka  
 
ŽIADATEĽ  : Mestská časť Bratislava – Petržalka 
    Kutlíkova 17, 852 12  Bratislava 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV 
 
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
parc. č. 4423/3 – zastavaná plocha vo výmere      847 m2, 
parc. č. 4423/4 – zastavaná plocha vo výmere          5 m2,  
parc. č. 4423/5 – zastavaná plocha vo výmere      102 m2,  
parc. č. 4423/14 – zastavaná plocha vo výmere 1 425 m2, 
parc. č. 4423/15 – zastavaná plocha vo výmere      24 m2, 
parc. č. 4426/1 – ostatná plocha vo výmere       1 709 m2, 
parc. č. 4426/2 – ostatná plocha vo výmere            23 m2, 
parc. č. 4426/3 – ostatná plocha vo výmere            76 m2,  
parc. č. 4427/1 – zastavaná plocha vo výmere      977 m2, 
parc. č. 4427/2 – zastavaná plocha vo výmere        34 m2, 
parc. č. 4428/11 – ostatná plocha vo výmere        271 m2, 
parc. č. 4428/12 – ostatná plocha vo výmere        268 m2,  
parc. č. 4428/13 – ostatná plocha vo výmere          75 m2, 
parc. č. 4428/20 – ostatná plocha vo výmere        147 m2, 
parc. č. 4428/21 – ostatná plocha vo výmere     1 512 m2, 
parc. č. 4428/37 – ostatná plocha vo výmere          76 m2,  
parc. č. 4428/38 – ostatná plocha vo výmere          19 m2, 
parc. č. 4428/39 – ostatná plocha vo výmere          27 m2, 
parc. č. 4428/40 – ostatná plocha vo výmere          89 m2, 
parc. č. 4428/42 – ostatná plocha vo výmere          99 m2, 
parc. č. 4429/2 – zastavaná plocha vo výmere      557 m2, 
parc. č. 4432/2 – zastavaná plocha vo výmere        57 m2, 
parc. č. 4438/2 – zastavaná plocha vo výmere        61 m2 
___________________________________________________________ 
     spolu :      8 480 m2 
 
 
 
SKUTKOVÝ STAV   
 
 Na základe uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
538/2008 zo dňa 30.10.2008 a č. 672/2009 zo dňa 2.4.2009 boli zverené do správy mestskej 
časti Bratislava – Petržalka protokolmi č. 118810160800, č. 118802870900, č. 118806180900 
nehnuteľnosti – pozemky parc. č. 4423/3, 4423/4, 4423/5, 4426/1, 4426/2, 4427/1, 4427/2, 
4428/11, 4428/12, 4428/13, 4428/20, 4428/21, 4428/38, 4428/39, 4428/40, 4428/42, 4429/2, 
4432/2 a 4438/2 s podmienkou, že mestská časť Bratislava – Petržalka preukáže získanie 
finančných prostriedkov z Európskych fondov do 31.12.2009. Uznesením č. 843/2009 zo dňa 
17.12.2009 a č. 844/2009 zo dňa 17.12.2009 bol predĺžený termín preukázania finančných 
prostriedkov do 31.12.2010. 



 
 Následne boli v katastri nehnuteľností z pôvodných pozemkov parc. č. 4423/3, 4426/1, 
4428/21 oddelené novovytvorené pozemky parc. č. 4423/14, 4423/15, 4426/3 a 4428/37. 
 Návrh na zverenie správy pozemkov v lokalite Vlasteneckého námestia sa predkladá 
opätovne z dôvodu, že uvedené protokoly stratili ku dňu 31.12.2010 platnosť, nakoľko nebola 
splnená podmienka získania finančných prostriedkov z Európskych fondov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


