
Výpis  

zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

MsZ  konaného dňa 14.02.2011 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava-
Petržalka 
 
Návrh uznesenia: 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 

schváliť 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. 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
žiada doplniť o dôvod, prečo nebol v minulosti materiál schválený na zverenie do správy 

MČ Petržalka 
 

 

 



Hlasovanie: 

prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa:0    
 

 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová 
V Bratislave, 14.02.2011 
 


