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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zverenie pozemkov v k. ú. Petržalka, evidovaných v katastri nehnuteľností ako parcely registra „C“:  
zapísaných na LV č. 2021 
- parc. č. 5105/89  ostatné plochy      122 m2, 
zapísaných na LV č. 1  
- parc. č. 5110/1  ostatné plochy            29372 m2, 
- parc. č. 5111  zastavané plochy a nádvoria    638 m2,   
- parc. č. 5112  ostatné plochy             6624 m2, 
- parc. č. 5113  zastavané plochy a nádvoria            1218 m2, 
- parc. č. 5114  ostatné plochy             6926 m2, 
- parc. č. 5115  zastavané plochy a nádvoria   491 m2, 
- parc. č. 5116  ostatné plochy           15322 m2,    
- parc. č. 5117  zastavané plochy a nádvoria            2220 m2, 
- parc. č. 5119  zastavané plochy a nádvoria   756 m2,    
- parc. č. 5120  zastavané plochy a nádvoria              480 m2,   
- parc. č. 5121  ostatné plochy             6476 m2,  
- parc. č. 5122  zastavané plochy a nádvoria            6361 m2,   
- parc. č. 5123  ostatné plochy             6409 m2,   
- parc. č. 5124  ostatné plochy             5565 m2,   
- parc. č. 5125  ostatné plochy                        5750 m2,   
- parc. č. 5126  zastavané plochy a nádvoria            1247 m2,   
- parc. č. 5127  ostatné plochy             5536 m2, 
- parc. č. 5128  zastavané plochy a nádvoria    759 m2,  
- parc. č. 5129/1 ostatné plochy             4826 m2,  
- parc. č. 5129/3 ostatné plochy                 31 m2,  
- parc. č. 5152  zastavané plochy a nádvoria             266 m2,   
- parc. č. 5153  ostatné plochy             2723 m2,  
- parc. č. 5154  ostatné plochy             2022 m2,  
- parc. č. 5155  zastavané plochy a nádvoria           2452 m2,  
- parc. č. 5156  zastavané plochy a nádvoria             206 m2,  
- parc. č. 5157  ostatné plochy             4877 m2,  
- parc. č. 5158/1 zastavané plochy a nádvoria           2906 m2,  
- parc. č. 5159  zastavané plochy a nádvoria           1661 m2,  
- parc. č. 5160  ostatné plochy             2591 m2,  
- parc. č. 5161  zastavané plochy a nádvoria             762 m2,  
- parc. č. 5162  ostatné plochy             4701 m2,  



- parc. č. 5163  ostatné plochy           21955 m2,  
- parc. č. 5164  zastavané plochy a nádvoria             583 m2,  
- parc. č. 5165  ostatné plochy           15419 m2,  
- parc. č. 5166  zastavané plochy a nádvoria           2020 m2,  
- parc. č. 5167  ostatné plochy             8496 m2,  
- parc. č. 5168  zastavané plochy a nádvoria           1179 m2,  
- parc. č. 5169  zastavané plochy a nádvoria             456 m2,  
- parc. č. 5170  ostatné plochy             5823 m2,  
- parc. č. 5171  zastavané plochy a nádvoria           2045 m2,  
- parc. č. 5172  ostatné plochy             9293 m2,  
- parc. č. 5173  zastavané plochy a nádvoria             535 m2,  
- parc. č. 5174  ostatné plochy             3620 m2,  
- parc. č. 5175  ostatné plochy               646 m2,  
- parc. č. 5176  zastavané plochy a nádvoria           1248 m2,  
- parc. č. 5177  ostatné plochy               649 m2,  
- parc. č. 5178  zastavané plochy a nádvoria             374 m2,  
- parc. č. 5179  zastavané plochy a nádvoria             398 m2,  
- parc. č. 5180  ostatné plochy             2723 m2,  
- parc. č. 5181  zastavané plochy a nádvoria           1424 m2,  
- parc. č. 5182  ostatné plochy            7539 m2,  
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka za účelom realizácie projektu 
„Revitalizácia Sadu Janka Kráľa – II. etapa“ na dobu do roku 2032. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 

PREDMET : Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Petržalka,  do správy mestskej 
časti Bratislava – Petržalka, za účelom realizácie projektu 
„Revitalizácia Sadu Janka Kráľa – II. etapa“  

 
 
ŽIADATE Ľ:   Mestská časť Bratislava – Petržalka 
    Kutlíkova 17, 852 12  Bratislava 
    IČO: 00 603 201  
 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.       hodnota/Eur 
5105/89 ostatné plochy               122  LV č. 2021                     607,45 
5110/1  ostatné plochy           29372  LV č. 1                    146 246,13    
5111  zastavané plochy a nádvoria             638   LV č. 1                      31 766,59 
5112  ostatné plochy             6624   LV č. 1                      32 981,56 
5113  zastavané plochy a nádvoria           1218   LV č. 1                      60 645,32 
5114  ostatné plochy             6926  LV č. 1                      34 485,25 
5115  zastavané plochy a nádvoria             491   LV č. 1                      24 447,33 
5116  ostatné plochy           15322   LV č. 1                      76 289,77 
5117  zastavané plochy a nádvoria           2220   LV č. 1                    110 535,80                       
5119  zastavané plochy a nádvoria             756   LV č. 1                      37 641,92 
5120  zastavané plochy a nádvoria             480   LV č. 1                      23 899,63 
5121  ostatné plochy             6476   LV č. 1                      32 244,65 
5122  zastavané plochy a nádvoria           6361   LV č. 1                    316 719,91 
5123  ostatné plochy             6409   LV č. 1                      31 911,05 
5124  ostatné plochy             5565   LV č. 1                      27 708,69 
5125  ostatné plochy             5750   LV č. 1                      28 629,83 
5126  zastavané plochy a nádvoria           1247   LV č. 1                      62 089,25 
5127  ostatné plochy             5536   LV č. 1                      27 564,30 
5128  zastavané plochy a nádvoria             759   LV č. 1                      37 791,29 
5129/1  ostatné plochy             4826   LV č. 1                      24 029,14 
5129/3  ostatné plochy                 31   LV č. 1                           154,35 
5152  zastavané plochy a nádvoria             266   LV č. 1                      13 244,38 
5153  ostatné plochy             2723   LV č. 1                      13 558,09 
5154  ostatné plochy             2022   LV č. 1                      10 067,74      
5155  zastavané plochy a nádvoria           2452   LV č. 1                    122 087,29 
5156  zastavané plochy a nádvoria             206   LV č. 1                      10 256,93 
5157  ostatné plochy             4877   LV č. 1                      24 283,07                       
5158/1  zastavané plochy a nádvoria           2906   LV č. 1                    144 692,36 
5159  zastavané plochy a nádvoria           1661   LV č. 1                      82 702,68 
5160  ostatné plochy             2591   LV č. 1                      12 900,85 
5161  zastavané plochy a nádvoria             762   LV č. 1                      37 940,67 
5162  ostatné plochy             4701   LV č. 1                      23 406,75 
5163  ostatné plochy           21955   LV č. 1                    109 316,14                      
5164  zastavané plochy a nádvoria             583   LV č. 1                      29 028,09 
5165  ostatné plochy           15419   LV č. 1                      76 772,74 
5166  zastavané plochy a nádvoria           2020   LV č. 1                    100 577,62 
5167  ostatné plochy             8496   LV č. 1                       43 302,43 



5168  zastavané plochy a nádvoria           1179   LV č. 1                       58 703,47 
5169  zastavané plochy a nádvoria             456   LV č. 1                       22 704,65 
5170  ostatné plochy             5823   LV č. 1                       28 993,30 
5171  zastavané plochy a nádvoria           2045   LV č. 1                     101 822,39 
5172  ostatné plochy             9293   LV č. 1                       46 270,78 
5173  zastavané plochy a nádvoria             535   LV č. 1                       26 638,13 
5174  ostatné plochy             3620   LV č. 1                       18 024,34 
5175  ostatné plochy               646   LV č. 1                         3 216,50 
5176  zastavané plochy a nádvoria           1248   LV č. 1                       62 139,04 
5177  ostatné plochy               649   LV č. 1                         3 231,44 
5178  zastavané plochy a nádvoria             374   LV č. 1                       18 621,80 
5179  zastavané plochy a nádvoria             398   LV č. 1                       19 816,78 
5180  ostatné plochy             2723   LV č. 1                       13 558,09 
5181  zastavané plochy a nádvoria           1424   LV č. 1                       70 902,24 
5182  ostatné plochy            7539   LV č. 1 ___________37 537,43 
Spolu:                                                       218721 m2           Celkom:                 2 554 707,42 
 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Starosta mestskej časti Bratislava – Petržalka požiadal o zverenie vyššie uvedených 
pozemkov k. ú. Petržalka, zapísaných na liste vlastníctva č. 2021 a na liste vlastníctva č. 1  
v prospech hlavného mesta SR Bratislavy. Ide o pozemky tvoriace časť Sadu Janka Kráľa 
v Bratislave.  Mestská časť Bratislava – Petržalka zabezpečuje v súčasnosti údržbu zelene 
situovanej na dotknutých pozemkoch. Mestská časť Bratislava – Petržalka podľa predloženej  
žiadosti plánuje celú lokalitu Sadu Janka Kráľa v Bratislave zrevitalizovať. Pre nepriaznivú 
finančnú situáciu navrhuje mestská časť Bratislava pripraviť projekt a revitalizovať územie Sadu 
Janka Kráľa prostredníctvom finančných prostriedkov čerpaných z Európskych fondov. Pre vydanie 
stavebného povolenia v prospech mestskej časti Bratislava – Petržalka je potrebné zo strany 
stavebníka, teda mestskej časti Bratislava – Petržalka preukázať vzťah k pozemkom. Z uvedeného 
dôvodu mestská časť Bratislava – Petržalka požiadala o zverenie uvedených pozemkov do správy 
na dobu určitú do roku 2032, čo pre účely získania finančných prostriedkov z Európskych fondov 
považuje mestská časť Bratislava – Petržalka za dostatočné. 
 Pozemok parc. č. 5105/87 k. ú. Petržalka nie je možné zveriť do správy mestskej časti 
Bratislava – Petržalka z dôvodu, že na pôvodnú pozemkovoknižnú parcelu č. 98 k. ú. Petržalka bol 
uplatnený reštitučný nárok podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a 
inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.   
 Podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy môže hlavné mesto SR 
Bratislava zveriť zo svojho majetku do správy mestským častiam majetok, ktorý mestské časti 
potrebujú na plnenie úloh miestnej samosprávy.   
  
 
 
 
 
























