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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje  
 
 

zverenie pozemkov v k. ú. Petržalka, a to:  
novovytvorené parcely registra „C“, ktoré vznikli podľa Geometrického plánu č. 8/2012/A, zo dňa 
21.06.2012, vyhotoveného Ing. Georgom Mročom, geodetické a kartografické práce, Trebišovská 1, 
Košice, IČO: 32 482 434: 
-  parc. č. 3682/10 – ostatné plochy o výmere 51 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 3682/2 – 
ostatné plochy o výmere 2054 m2,  
- parc. č. 3680/5 – ostatné plochy o výmere 10 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 3680/2 – 
ostatné plochy o výmere 579 m2,  
- parc. č. 3687/4 – ostatné plochy o výmere 25 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 3687 – ostatné 
plochy o výmere 1128 m2,  
- parc. č. 3688/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 
3688/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  m2,  
- parc. č. 3688/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1877 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. 
č. 3688/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2771 m2,  
- parc. č. 3688/22 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 
3688/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6370 m2,  
- parc. č. 3675/23 – ostatné plochy o výmere 138 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 3675/2 – 
ostatné plochy o výmere 288 m2,  
- parc. č. 5794/46 – zastavané  plochy a nádvoria o výmere 80 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 
5794/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8429 m2,  
novovytvorené parcely registra „C“, ktoré vznikli podľa Geometrického plánu č. 8/2012/B, zo dňa 
21.06.2012, vyhotoveného Ing. Georgom Mročom, geodetické a kartografické práce, Trebišovská 1, 
Košice, IČO: 32 482 434: 
- parc. č. 5794/48 – ostatné plochy o výmere 103 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 5794/31 – 
ostatné plochy o výmere 1140 m2, 
- parc. č. 3084/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 397 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 
3084/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23808 m2, 
- parc. č. 3084/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 210 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 
3084/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23808 m2, 
- parc. č. 3084/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 
3084/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23808 m2, 
- parc. č. 3084/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1195 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. 
č. 3084/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23808 m2, 
 
 
 
 



 
 
 
- parc. č. 3084/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 
3084/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23808 m2, 
- parc. č. 3084/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 
3084/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23808 m2, 
- parc. č. 3084/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 314 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 
3084/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23808 m2, 
- parc. č. 3084/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 
3084/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23808 m2, 
- parc. č. 5833/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 
5833/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, 
podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava – 
Petržalka za účelom výstavby cyklotrasy na Kopčianskej ulici v Bratislave v zmysle projektu 
„SERVUS PONTIS – Zelená cesta Kopčianska, Petržalka“    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET   : Návrh na zverenie novovytvorených pozemkov v k. ú. Petržalka   
    do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka   
 
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.     
3682/10    ostatné plochy    51 m2  
3680/5    ostatné plochy    10 m2  
3687/4    ostatné plochy    25 m2  
3688/20    zastavané plochy a nádvoria            170 m2  
3688/21    zastavané plochy a nádvoria          1877 m2  
3688/22   zastavané plochy a nádvoria   58 m2  
3675/23    ostatné plochy             138 m2  
5794/46    zastavané  plochy a nádvoria             80 m2  
5794/48    ostatné plochy             103 m2   
3084/11    zastavané plochy a nádvoria            397 m2 
3084/12    zastavané plochy a nádvoria            210 m2 
3084/13   zastavané plochy a nádvoria   54 m2 
3084/15   zastavané plochy a nádvoria          1195 m2 
3084/16    zastavané plochy a nádvoria              91 m2 
3084/17    zastavané plochy a nádvoria              61 m2 
3084/18    zastavané plochy a nádvoria            314 m2 
3084/19    zastavané plochy a nádvoria              10 m2 
5833/3    zastavané plochy a nádvoria                8 m2 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
             Spolu:   4852 m2     
 
SKUTKOVÝ STAV    
 

Starosta mestskej časti Bratislava – Petržalka požiadal o zverenie novovytvorených 
pozemkov podrobne uvedených v špecifikácií, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy podľa ustanovenia § 2 ods. 1 č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a podľa § 2d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
prechodom vlastníckeho práva zo SR - Obvodného úradu Bratislava, ku dňu 01.07.2009. Na 
základe Delimitačného protokolu č.: ObU-BA-OO3-2012/13262/GZ14/BUH, zo dňa 26.06.2012. 
Dôvodom podania žiadosti je dlhotrvajúca snaha a predchádzajúca náročná príprava spojená 
s vypracovaním projektu „SERVUS PONTIS“, s jeho prezentáciou s dotknutými vlastníkmi 
pozemkov a najmä príprava projektu na schválenie príslušným ministerstvom. Projekt „SERVUS 
PONTIS“ je pripravovaný v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenska – Rakúska s veľkou 
podporou a snahou zo strany Mestskej časti Bratislava – Rusovce. Ide o projekt, ktorý bol 
schválený Európskou komisiou dňa 20.12.2007. Celá stavba bude financovaná z eurofondov, a to 
na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR a zmluvy o národnom 
spolufinancovaní. Projekt bude realizovaný v dvoch etapách a vyžaduje si usporiadanie vzťahu 
k novovytvoreným pozemkom v prospech stavebníka Mestskej časti Bratislava - Petržalka na 
obdobie 15 rokov, teda do 31.12.2027.  
 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.   



Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov  

číslo: 11 88 0426 12 00 
  
 

VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava  
    zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom 
    IČO: 00 603 481 
 
 
SPRÁVCA:   Mestská časť Bratislava – Petržalka  
    Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava  
    zastúpené starostom Vladimírom Bajanom 
    IČO: 00 603 201 
 

Článok 1 
 

 Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka sú novovytvorené 
pozemky nachádzajúce sa na Kopčianskej ulici v Bratislave, k. ú. Petržalka, a to: 
parcely registra „C“, ktoré vznikli podľa Geometrického plánu č. 8/2012/A, zo dňa 
21.06.2012, vyhotoveného Ing. Georgom Mročom, geodetické a kartografické práce, 
Trebišovská 1, Košice, IČO: 32 482 434: 
-  parc. č. 3682/10 – ostatné plochy o výmere 51 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 3682/2 
– ostatné plochy o výmere 2054 m2,  
- parc. č. 3680/5 – ostatné plochy o výmere 10 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 3680/2 – 
ostatné plochy o výmere 579 m2,  
- parc. č. 3687/4 – ostatné plochy o výmere 25 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 3687 – 
ostatné plochy o výmere 1128 m2,  
- parc. č. 3688/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2, ktorá vznikla z pozemku 
parc. č. 3688/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  m2,  
- parc. č. 3688/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1877 m2, ktorá vznikla z pozemku 
parc. č. 3688/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2771 m2,  
- parc. č. 3688/22 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2, ktorá vznikla z pozemku 
parc. č. 3688/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6370 m2,  
- parc. č. 3675/23 – ostatné plochy o výmere 138 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 3675/2 
– ostatné plochy o výmere 288 m2,  
- parc. č. 5794/46 – zastavané  plochy a nádvoria o výmere 80 m2, ktorá vznikla z pozemku 
parc. č. 5794/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8429 m2 a  
parcely registra „C“, ktoré vznikli podľa Geometrického plánu č. 8/2012/B, zo dňa 
21.06.2012, vyhotoveného Ing. Georgom Mročom, geodetické a kartografické práce, 
Trebišovská 1, Košice, IČO: 32 482 434: 
- parc. č. 5794/48 – ostatné plochy o výmere 103 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. č. 
5794/31 – ostatné plochy o výmere 1140 m2, 
- parc. č. 3084/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 397 m2, ktorá vznikla z pozemku 
parc. č. 3084/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23808 m2, 
- parc. č. 3084/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 210 m2, ktorá vznikla z pozemku 
parc. č. 3084/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23808 m2, 
- parc. č. 3084/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2, ktorá vznikla z pozemku 
parc. č. 3084/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23808 m2, 
- parc. č. 3084/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1195 m2, ktorá vznikla z pozemku 
parc. č. 3084/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23808 m2, 
 



 
 
 
 
 
 
- parc. č. 3084/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2, ktorá vznikla z pozemku 
parc. č. 3084/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23808 m2, 
- parc. č. 3084/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2, ktorá vznikla z pozemku 
parc. č. 3084/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23808 m2, 
- parc. č. 3084/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 314 m2, ktorá vznikla z pozemku 
parc. č. 3084/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23808 m2, 
- parc. č. 3084/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, ktorá vznikla z pozemku 
parc. č. 3084/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23808 m2, 
- parc. č. 5833/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, ktorá vznikla z pozemku parc. 
č. 5833/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2.  
 
 

Článok 2 
 

 Predmetné novovytvorené pozemky sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava – 
Petržalka výlučne za účelom cyklotrasy na Kopčianskej ulici v Bratislave v zmysle projektu 
„SERVUS PONTIS – Zelená cesta Kopčianska, Petržalka“. Celá stavba cyklotrasy bude 
financovaná z eurofondov, a to na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku z EFRR a zmluvy o národnom spolufinancovaní. Zverenie novovytvorených 
pozemkov v k. ú. Petržalka, podrobne špecifikovaných v článku 1 tohto protokolu schválilo 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa 
27.07.2012 Uznesením č. ........ 
 
 

Článok 3 
 

 Predmetné pozemky sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka s 
podmienkou, že mestská časť zabezpečí projektovú dokumentáciu a všetky práce spojené 
s prípravou a vybudovaním cyklotrasy v súlade s projektom „SERVUS PONTIS – Zelená 
cesta Kopčianska, Petržalka“. Novovytvorené pozemky sa zverujú do správy Mestskej časti 
Bratislava – Petržalka na obdobie 15 rokov, do 31.12.2027. 
  
 

Článok 4 
 

 Mestská časť Bratislava – Petržalka na základe tohto protokolu bude vykonávať 
správu uvedených pozemkov v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a platných predpisov tak, aby vlastníkovi hlavnému mestu Slovenskej republiky 
Bratislave nevznikla žiadna škoda.  
 
 

Článok 5 
 

 K fyzickému odovzdaniu pozemkov nedôjde, nakoľko Mestská časť Bratislava – 
Petržalka stav pozemkov pozná a v takomto stave pozemky uvedené v článku 1 tohto 
protokolu preberá dňom .........................  
 
 



 
 
 

Článok 6 
 

  Predmetné pozemky sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka 
výlučne za účelom výstavby cyklotrasy. Mestská časť Bratislava – Petržalka sa týmto 
protokolom zaväzuje, že v lehote do ................. vybuduje na uvedených pozemkoch 
cyklotrasy, inak je povinná vrátiť predmet zverenia do priamej správy hlavnému mestu SR 
Bratislave.  
 
 

Článok 7 
 

 Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých každá 
strana  dostane päť vyhotovení.  

Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami. 
 
 

Článok 9 
 

Strany si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne 
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
 
 

V Bratislave, dňa ...............................  V Bratislave, dňa ................................... 
 
 
 
Odovzdávajúci:      Preberajúci: 
Za hlavné mesto SR Bratislavu    Za Mestskú časť Bratislava – Petržalka 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
       Milan   F t á č n i k        Vladimír   B a j a n 
        primátor                 starosta  


