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         kód uzn. 5.3 
 

 
NÁVRH UZNESENIA 

 
 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

o d p o r ú č a 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom pozemkov v Bratislave, a to: 
A)   pozemkov  v celosti vedených v registri „C“  

parc. č. 5191, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 9176 m2, k. ú. Petržalka, 
zapísaná na LV č. 1748,  
parc. č. 5206/38, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, k. ú. Petržalka, 
zapísaná na LV č. 2021,  
parc. č. 21293/21 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m², k. ú. Staré 
Mesto, zapísaná na LV č. 1656, 
parc. č. 21293/22, druh pozemku ostatné plochy o výmere 857 m², k. ú. Staré Mesto, zapísaná 
na LV č. 1656, 
parc. č. 22353, druh pozemku ostatné plochy o výmere 4.816 m², k. ú. Staré Mesto, zapísaná na 
LV č. 1656, 

B) pozemkov v celosti vedených v registri „E“  
parc. č. 9173/1, druh pozemku ostatné plochy o výmere 30 m², k. ú. Staré Mesto, zapísaná na 
LV č. 8925, 
parc. č. 21339, druh pozemku ostatné plochy o výmere 260 m², k. ú. Staré Mesto, zapísaná na 
LV č. 8925, 
 

C)  a časti pozemkov  
zapísaných na LV č. 1656 ako parcely registra „C“ v k. ú. Staré Mesto : 
parc. č. 8895, druh pozemku ostatné plochy o výmere 45 m² 
parc. č. 9165/22, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m² 
parc. č. 9165/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m² 
parc. č. 9165/26, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m² 
parc. č. 9168/10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m² 
parc. č. 9168/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m² 
parc. č. 9174/1, druh pozemku ostatné plochy o výmere 347 m² 
parc. č. 21282, druh pozemku ostatné plochy o výmere 3.675 m² 
parc. č. 21293/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m² 
parc. č. 21293/20, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 735 m² 
parc. č. 21293/26, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m² 
parc. č. 21293/27, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 m² 
parc. č. 21293/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m² 
parc. č. 21335/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m² 
parc. č. 21339/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 5.932 m² 
parc. č. 21339/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 346 m² 
parc. č. 21341, druh pozemku ostatné plochy o výmere 3.117 m² 
parc. č. 21343, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m² 
parc. č. 21345/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 603 m² 
parc. č. 21383/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 245 m² 



parc. č. 21383/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 411 m² 
parc. č. 21383/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 288 m² 
parc. č. 21387, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m² 
parc. č. 21760/1, druh pozemku ostatné plochy o výmere 120 m² 
parc. č. 21786/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.034 m² 

 
zapísaných na LV č. 8228 ako parcely registra „C“  v k. ú. Staré Mesto: 
parc. č. 21293/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m² 
parc. č. 21795/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 872 m². 
 
zapísaných na LV č. 8925 ako parcely registra „E“  v k. ú. Staré Mesto : 
parc. č. 21340, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 5.315 m² 
parc. č. 21353, druh pozemku ostatné plochy o výmere 65 m² 
parc. č. 21354, druh pozemku ostatné plochy o výmere 72 m² 
parc. č. 21355, druh pozemku ostatné plochy o výmere 129 m² 
parc. č. 21356, druh pozemku ostatné plochy o výmere 124 m². 
 
zapísaných na LV č. 1748 ako parcely registra „C“  v k. ú. Petržalka : 
parc. č. 4428/16, druh pozemku ostatné plochy o výmere 414 m² 
parc. č. 4428/18, druh pozemku ostatné plochy o výmere 266 m² 
parc. č. 4428/42, druh pozemku ostatné plochy o výmere 25 m² 
parc. č. 4442/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m² 
parc. č. 4442/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m² 
parc. č. 4449, druh pozemku ostatné plochy o výmere 15 m² 
parc. č. 4450, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 282 m² 
parc. č. 4451, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m² 
parc. č. 4460, druh pozemku ostatné plochy o výmere 139 m² 
parc. č. 4472, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m² 
parc. č. 4620/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 479 m² 
parc. č. 4691/1, druh pozemku ostatné plochy o výmere 3 516 m² 
parc. č. 4691/35, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m² 
parc. č. 5207/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 685 m² 
parc. č. 5194/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 887 m² 
 
zapísaných na LV č. 2021 ako parcely registra „C“  v k. ú. Petržalka : 
parc. č. 89/12, druh pozemku ostatné plochy o výmere 124 m² 
parc. č. 4691/48, druh pozemku ostatné plochy o výmere 721 m² 
parc. č. 5105/76, druh pozemku ostatné plochy o výmere 343 m² 
parc. č. 5105/226, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m² 
parc. č. 5105/227, druh pozemku ostatné plochy o výmere 272 m² 
parc. č. 5108/26, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 178 m² 
parc. č. 5108/27, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m² 
parc. č. 5203/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 986 m² 
parc. č. 5203/44, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 601 m² 
parc. č. 5203/45, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m² 
parc. č. 5203/75, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m² 
parc. č. 5203/76, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m² 
parc. č. 5203/78, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m² 
parc. č. 5203/82, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m² 
parc. č. 5203/85, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m² 
parc. č. 5206/13, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 599 m² 
parc. č. 5206/25, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 796 m² 
 
zapísaných na LV č. 2644 ako parcely registra „C“  v k. ú. Petržalka : 



parc. č. 4690/18, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1 043 m 
parc. č. 5107/36, druh pozemku ostatné plochy o výmere 187 m² 
parc. č. 5107/37, druh pozemku ostatné plochy o výmere 91 m² 
parc. č. 5203/47, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 621 m² 
parc. č. 5206/15, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 361 m² 
parc. č. 5206/16, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 900 m² 
parc. č. 5206/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m² 
parc. č. 5223/11, druh pozemku ostatné plochy o výmere 684 m² 
parc. č. 5224/10, druh pozemku ostatné plochy o výmere 5 937 m². 

 
D) pozemok registra „C“ parc. č. 5106/9 k. ú. Petržalka, ktorý nemá založený list vlastníctva a je 

identifikovaný ako parcela pred ZMVM č. 5859 – druh pozemku ostatná plocha o výmere 498 
m2, k. ú. Petržalka, zapísaná na LV č. 2021  

 pozemok registra „C“ parc. č. 5108/30 k. ú. Petržalka, ktorý nemá založený list vlastníctva a je 
identifikovaný ako parcela pred ZMVM č. 5859 – druh pozemku ostatná plocha o výmere 176 
m2, k. ú. Petržalka, zapísaná na LV č. 2021  

 
spoločnosti METRO Bratislava a.s., Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, IČO: 35 732 881 za 
účelom vybudovania líniovej stavby „Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, 
prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v Bratislave, I. časť Bosákova ulica – 
Šafárikovo nám.“  za nájomné vo výške 100,- Eur  za celý predmet nájmu a za celú dobu nájmu 
pozemkov s podmienkou, že nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia 
uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva 
v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná toto uznesenie stratí platnosť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET:  Nehnuteľnosti  nachádzajúce sa v k. ú. Staré Mesto a v k. ú. Petržalka 

špecifikované v uznesení     
   
ŽIADATE Ľ :   METRO Bratislava a.s.,  

Primaciálne námestie č. 1   
811 01 Bratislava,  
IČO: 35 732 881 

     
ÚČEL NÁJMU  :    zabezpečenie práv stavebníka spoločnosti METRO Bratislava a.s. 

k pozemkom v k. ú. Staré Mesto a v k. ú. Petržalka  pre účely vydania 
stavebného povolenia v zmysle § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 
Zb. ( stavebný poriadok ) v znení neskorších predpisov pre stavbu „Nosný 
systém Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov 
dvor – Šafárikovo nám. v Bratislave, I. časť Bosákova ulica – Šafárikovo 
nám.“   

 
NÁJOMNÉ  :  výška nájomného je stanovená s ohľadom na skutočnosť, že ide 

o verejnoprospešnú stavbu realizovanú spoločnosťou METRO Bratislava a. 
s., v ktorej má hlavné mesto SR Bratislava väčšinový podiel.  

 
DOBA NÁJMU :    nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú 
 
SKUTKOVÝ STAV  

Hlavné mesto SR Bratislava uzatvorilo so spoločnosťou  METRO Bratislava a.s. zmluvu zo 
dňa 08.07.1998, ktorou spoločnosť METRO Bratislava a.s. prevzalo na seba povinnosti vyplývajúce 
z prípravy, realizácie a prípravy prevádzky nosného systému Mestskej hromadnej dopravy 
v Bratislave ( ďalej len „NS MHD“ ). Predmetná zmluva bola upravovaná dodatkami č. 1. a 3. 
Stavebníkom stavby  „Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, prevádzkový úsek 
Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v Bratislave, I. časť Bosákova ulica – Šafárikovo nám.“ (ďalej len 
„Stavba“) je spoločnosť METRO Bratislava a.s.. Samotná realizácia stavby sa pripravuje v zmysle 
rozhodnutia o umiestnení stavby č. k. UKSP 3521-TX1/2010-Kb-34 zo dňa 29.10.2010, vydaného 
Mestskou časťou Bratislava – Petržalka, právoplatného dňom 07.01.2011. V zmysle tohto 
územného rozhodnutia a v zmysle vyjadrenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava zo 
dňa 19.04.2010, sp. zn. Mag S DSM 42027/2010-236810, ide o stavbu realizovanú vo verejnom 
záujme. Stavba sa realizuje pre Hlavné mesto SR Bratislavu, čo vyplýva z ustanovenia Dodatku č. 3 
zo dňa 20.03.2009 k Zmluve uzatvorenej podľa § 269 Obchodného zákonníka medzi Hlavným 
mestom SR Bratislavou ako cedentom (resp. objednávateľom) a METRO Bratislava a.s. ako 
cesionárom (resp. zhotoviteľom) dňa 08. júla 1998. Zmluvné strany sa rozhodli riešiť vzťah 
stavebníka k pozemkom formou uzatvorenia tejto nájomnej zmluvy za účelom podania žiadosti 
o vydanie stavebného povolenia k stavbe „Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, 
prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v Bratislave, I. časť Bosákova ulica – 
Šafárikovo nám.“  

Spoločnosť METRO Bratislava a.s. na rokovaní s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy 
konanom dňa 12.10.2011 požiadala o zapracovanie pripomienky do navrhovanej nájomnej zmluvy.  
V súlade s požiadavkou spoločnosti METRO Bratislava a.s. a v zmysle záverov z rokovania 
Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dopĺňame Nájomnú zmluvu č. 08 88 0706 11 00  
Článok IV. bod 11 nasledovne:  
11. V prípade skončenia nájmu pred nadobudnutím právoplatnosti kolaudačných rozhodnutí je 

nájomca povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu, s výnimkou, že prenajímateľ je 
povinný strpieť na predmete nájmu zrealizované objekty líniovej stavby „ Nosného 
systému MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 1. časť Bosákova 
ulica – Šafárikovo námestie v Bratislave. V prípade skončenia nájmu po vydaní 



kolaudačných rozhodnutí je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu v stave 
zodpovedajúcom dohodnutému užívaniu a pri účele zriadenia staveniska je nájomca povinný 
uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. Za 
nesplnenie povinnosti uvedenej v prvej vete tohto odseku, si zmluvné strany dojednali zmluvnú 
pokutu vo výške 17,- Eur (slovom: sedemnásť Eur ), za každý aj začatý deň, nasledujúci po dni, 
v ktorom sa má predmet nájmu uviesť do pôvodného stavu, ktorú má prenajímateľ právo od 
nájomcu požadovať. Nájomca súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje 
zaplatiť. Uhradením zmluvnej pokuty sa nájomca nezbavuje povinnosti uhradiť prenajímateľovi 
škodu spôsobenú nemožnosťou užívať predmet nájmu a povinnosť zaplatiť prenajímateľovi 
náhradu za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného. Zmluvná pokuta sa v týchto 
prípadoch do náhrady škody nezapočítava.         

  
Stanoviská odborných útvarov tvoria prílohu k materiálu. 
 
Stanovisko starostky Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto   
Je súhlasné.  
Stanovisko starostu Mestskej časti Bratislava – Petržalka  
Je súhlasné.  















































Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto a k. ú. Petržalka, spolo čnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom 
v Bratislave 

 Kód uzn.: 5.3 
5.3.1 
5.3.5 

Uznesenie č. 289/2011 
zo dňa 13. 10. 2011 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú ča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom pozemkov v Bratislave, a to: 
 

1. pozemkov  v celosti vedených v registri „C“: 

1.1 parc. č. 5191, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9176 m2, k. ú. Petržalka, zapísaná na LV 
č. 1748,  

1.2 parc. č. 5206/38, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2, k. ú. Petržalka, zapísaná na LV 
č. 2021,  

1.3 parc. č. 21293/21, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 98 m², k. ú. Staré Mesto, zapísaná na 
LV č. 1656, 

1.4 parc. č. 21293/22, ostatné plochy vo výmere 857 m², k. ú. Staré Mesto, zapísaná na LV č. 1656, 

1.5 parc. č. 22353, ostatné plochy vo výmere 4816 m², k. ú. Staré Mesto, zapísaná na LV č. 1656; 

 

2. pozemkov v celosti vedených v registri „E“: 

2.1 parc. č. 9173/1, ostatné plochy vo výmere 30 m², k. ú. Staré Mesto, zapísaná na LV č. 8925, 

2.2 parc. č. 21339, ostatné plochy vo výmere 260 m², k. ú. Staré Mesto, zapísaná na LV č. 8925; 

 

3. a časti pozemkov  

3.1. zapísaných na LV č. 1656 ako parcely registra „C“ v k. ú. Staré Mesto: 

3.1.1  parc. č. 8895, ostatné plochy vo výmere 45 m², 

3.1.2  parc. č. 9165/22, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 39 m², 

3.1.3  parc. č. 9165/23, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m², 

3.1.4  parc. č. 9165/26, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 85 m², 

3.1.5  parc. č. 9168/10, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m², 

3.1.6  parc. č. 9168/11, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 m², 

3.1.7  parc. č. 9174/1, ostatné plochy vo výmere 347 m², 

3.1.8  parc. č. 21282, ostatné plochy vo výmere 3675 m², 

3.1.9  parc. č. 21293/19, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m², 

3.1.10 parc. č. 21293/20, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 735 m², 

3.1.11 parc. č. 21293/26, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m², 

3.1.12 parc. č. 21293/27, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 104 m², 

3.1.13 parc. č. 21293/37, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91 m², 

3.1.14 parc. č. 21335/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 174 m², 

3.1.15 parc. č. 21339/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5932 m², 



3.1.16 parc. č. 21339/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 346 m², 

3.1.17 parc. č. 21341, ostatné plochy vo výmere 3117 m², 

3.1.18 parc. č. 21343, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m², 

3.1.19 parc. č. 21345/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 603 m², 

3.1.20 parc. č. 21383/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 245 m², 

3.1.21 parc. č. 21383/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 411 m², 

3.1.22 parc. č. 21383/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 288 m², 

3.1.23 parc. č. 21387, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 92 m², 

3.1.24 parc. č. 21760/1, ostatné plochy vo výmere 120 m,² 

3.1.25 parc. č. 21786/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1034 m²; 

 

3.2 zapísaných na LV č. 8228 ako parcely registra „C“  v k. ú. Staré Mesto: 

3.2.1  parc. č. 21293/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m², 

3.2.2  parc. č. 21795/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 872 m²; 

 

3.3 zapísaných na LV č. 8925 ako parcely registra „E“  v k. ú. Staré Mesto: 

3.3.1  parc. č. 21340, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5315 m², 

3.3.2  parc. č. 21353, ostatné plochy vo výmere 65 m², 

3.3.3  parc. č. 21354, ostatné plochy vo výmere 72 m², 

3.3.4  parc. č. 21355, ostatné plochy vo výmere 129 m², 

3.3.5  parc. č. 21356, ostatné plochy vo výmere 124 m²; 

 

3.4 zapísaných na LV č. 1748 ako parcely registra „C“  v k. ú. Petržalka: 

3.4.1  parc. č. 4428/16, ostatné plochy vo výmere 414 m², 

3.4.2  parc. č. 4428/18, ostatné plochy vo výmere 266 m², 

3.4.3  parc. č. 4428/42, ostatné plochy vo výmere 25 m², 

3.4.4  parc. č. 4442/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 51 m², 

3.4.5  parc. č. 4442/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m², 

3.4.6  parc. č. 4449, ostatné plochy vo výmere 15 m², 

3.4.7  parc. č. 4450, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 282 m², 

3.4.8  parc. č. 4451, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 121 m², 

3.4.9  parc. č. 4460, ostatné plochy vo výmere 139 m², 

3.4.10 parc. č. 4472, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m², 

3.4.11 parc. č. 4620/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 479 m², 

3.4.12 parc. č. 4691/1, ostatné plochy vo výmere 3 516 m², 

3.4.13 parc. č. 4691/35, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 65 m², 

3.4.14 parc. č. 5207/5, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 685 m², 

3.4.15 parc. č. 5194/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 887 m²; 

 

3.5 zapísaných na LV č. 2021 ako parcely registra „C“  v k. ú. Petržalka: 

3.5.1  parc. č. 89/12, druh pozemku ostatné plochy o výmere 124 m², 

3.5.2  parc. č. 4691/48, druh pozemku ostatné plochy o výmere 721 m², 

3.5.3  parc. č. 5105/76, druh pozemku ostatné plochy o výmere 343 m², 

3.5.4  parc. č. 5105/226, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m², 

3.5.5  parc. č. 5105/227, druh pozemku ostatné plochy o výmere 272 m², 

3.5.6  parc. č. 5108/26, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 178 m², 

3.5.7  parc. č. 5108/27, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m², 

3.5.8  parc. č. 5203/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 986 m², 



3.5.9  parc. č. 5203/44, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 601 m², 

3.5.10 parc. č. 5203/45, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 153 m², 

3.5.11 parc. č. 5203/75, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m², 

3.5.12 parc. č. 5203/76, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 52 m², 

3.5.13 parc. č. 5203/78, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m², 

3.5.14 parc. č. 5203/82, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m², 

3.5.15 parc. č. 5203/85, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m², 

3.5.16 parc. č. 5206/13, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 599 m², 

3.5.17 parc. č. 5206/25, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 796 m²; 

 

3.6 zapísaných na LV č. 2644 ako parcely registra „C“  v k. ú. Petržalka: 

3.6.1  parc. č. 4690/18, ostatné plochy vo výmere 1043 m, 

3.6.2  parc. č. 5107/36, ostatné plochy vo výmere 187 m², 

3.6.3  parc. č. 5107/37, ostatné plochy vo výmere 91 m², 

3.6.4  parc. č. 5203/47, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 621 m², 

3.6.5  parc. č. 5206/15, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3361 m², 

3.6.6  parc. č. 5206/16, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 900 m², 

3.6.7  parc. č. 5206/37, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 481 m², 

3.6.8  parc. č. 5223/11, ostatné plochy vo výmere 684 m², 

3.6.9  parc. č. 5224/10, ostatné plochy vo výmere 5937 m²; 

 

4.1 pozemok registra „C“, parc. č. 5106/9, k. ú. Petržalka, ktorý nemá založený list vlastníctva a je 
identifikovaný ako parcela pred ZMVM č. 5859  ostatná plocha vo výmere 498 m2, k. ú. 
Petržalka, zapísaná na LV č. 2021, 

4.2 pozemok registra „C“, parc. č. 5108/30, k. ú. Petržalka, ktorý nemá založený list vlastníctva a je 
identifikovaný ako parcela pred ZMVM č. 5859 ostatná plocha vo výmere 176 m2, k. ú. Petržalka, 
zapísaná na LV č. 2021; 

 
spoločnosti METRO Bratislava a.s., Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, IČO 35732881, za účelom 
vybudovania líniovej stavby „Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, prevádzkový 
úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v Bratislave, I. časť Bosákova ulica – Šafárikovo nám.“,  
za nájomné vo výške 100,-- EUR za celý predmet nájmu a za celú dobu nájmu pozemkov 
s podmienkou, že nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 
lehote nebude nájomcom podpísaná toto uznesenie stratí platnosť.  

- - - 
 
 


