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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
zverenie pozemkov registra „C“, k.ú. Nové Mesto, 
parc. č. 11280/1 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 15616 m2, 
parc. č. 11280/34 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 415 m2, 
parc. č. 11280/35 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 108 m2, 
parc. č. 11280/46 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 591 m2, 
parc. č. 11280/48 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 26 m2, 
parc. č. 11280/54 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 13 m2, 
parc. č. 11280/55 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 16 m2, 
zapísaných na LV č. 5148 
a pozemkov 
parc. č. 11280/56 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 844 m2, 
parc. č. 11280/57 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 26 m2, 
zapísaných na LV č. 1,  
stavby súp. č. 7768 na parc. č.  11280/46 a parc. č. 11280/57, zapísanej na LV č. 1,    
podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto, s nasledovnými záväzkami hlavného mesta SR Bratislavy na predmetných 
nehnuteľnostiach: 
so záväzkom hlavného mesta SR Bratislavy uskutočniť na predmetných pozemkoch náhradnú 
výsadbu za  vyrúbané dreviny v rámci realizácie stavby rekonštrukcie  Zimného štadióna O. 
Nepelu v celkovej spoločenskej hodnote drevín 36 451,93 Eur, 
ako aj so  záväzkom vyplývajúcim zo zmluvy o dielo č. 07/2010 zo dňa 28.5.2010 uzatvorenej  
medzi objednávateľom Generálnym investorom Bratislavy v zastúpení hlavného mesta SR 
Bratislavy a zhotoviteľom Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Hraničná 12, 821 05 
Bratislava, ktorej predmetom bolo  vykonanie diela – demolačné práce na stavbe: Demolácia 
cyklistického štadióna MČ Bratislava-Nové Mesto. Predmet plnenia bol rozdelený na dve etapy. 
V prvej etape bola  uskutočnená demolácia v hodnote 377 599,30 Eur,   v druhej etape zostal na 
demoláciu objekt SO 08 Sociálne zariadenie, stavba súp. č. 7768 na parc. č.  11280/46 a parc. č. 
11280/57, ktorá je predmetom zverenia. 
 Pozemky sa zverujú do správy za účelom vybudovania  mestského športparku  
s podmienkami: 
1. Mestská  časť Bratislava - Nové Mesto sa v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia 
v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy písomne zaviaže, že prevezme záväzok  
hlavného mesta SR Bratislavy, vyplývajúci  z rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
č. STAR-271/2009 zo dňa 8.4.2009 a rozhodnutia STAR- 2109/2010 zo dňa 11.11.2010 a číslo 
ÚŽP-46/2009/AKM, spočívajúci v povinnosti uskutočniť náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny 
v rámci realizácie stavby rekonštrukcie  Zimného štadióna O. Nepelu v celkovej spoločenskej 



hodnote drevín 36 451,93 Eur a v prípade, že tento záväzok nesplní, písomne sa zaviaže nahradiť 
hlavnému mestu všetky náklady, ktoré so splnením tohto záväzku bude mať, a to vrátane pokút 
a iných prípadných sankcií, ktoré v tejto súvislosti hlavnému mestu vzniknú. V prípade, ak 
k prevzatiu záväzku, vyplývajúceho z citovaných rozhodnutí  mestskou časť Bratislava-Nové 
Mesto  v stanovenej lehote  nedôjde, toto uznesenie stratí platnosť.     
2.  Mestská časť Bratislava - Nové Mesto  v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy písomne prevezme namiesto hlavného mesta všetky 
práva a povinnosti zo zmluvy o dielo č. 07/2010 zo dňa 28.5.2010,  uzatvorenej medzi 
objednávateľom Generálnym investorom Bratislavy v zastúpení hlavného mesta SR Bratislavy 
a zhotoviteľom Eiffage Construction Slovenská republika s.r.o., Hraničná 12, 821 05 Bratislava, 
ktorej predmetom bolo vykonanie diela – demolačné práce na stavbe: Demolácia cyklistického 
štadióna MČ Bratislava - Nové Mesto. V prípade, ak k prevzatiu záväzkov, vyplývajúcich 
z citovanej zmluvy mestskou časť Bratislava-Nové Mesto  v stanovenej lehote  nedôjde, toto 
uznesenie stratí platnosť.     
3.  Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vybuduje v termíne do 31.12.2015 na uvedených 
nehnuteľnostiach  športpark. V prípade, ak  športpark  nebude  mestskou časťou v uvedenom 
termíne  vybudovaný, je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR 
Bratislava. 
4.  Nedôjde k predaju nehnuteľností, ktoré sú predmetom zverenia. 
5. Protokol o zverení nehnuteľného majetku  hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich 
práv a záväzkov  do správy Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  bude podpísaný v lehote 60 dní 
od schválenia uznesenia  v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, po preukázaní 
splnenia podmienky číslo 1 a podmienky číslo 2 tohto uznesenia.   
 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na zverenie pozemkov parc. č. 11280/1, 
    parc. č. 11280/34, parc. č. 11280/35, parc. č. 11280/46, 
    parc. č. 11280/48, parc. č. 11280/54, parc. č. 11280/55, 
    parc. č. 11280/56, parc. č. 11280/57, stavby súp. č. 7768 
              na parc. č.  11280/46 a parc. č. 11280/57, v  k.ú. Nové Mesto  
              do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
 
ŽIADATE Ľ  : Mestská časť Bratislava–Nové Mesto  
    Junácka 1 
                                               832 91 Bratislava  
 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
POZEMKOK  
parc. č.            druh pozemku                      výmera v m2   LV   
11280/1        zastavané plochy a nádvoria           15616  5148 
11280/34      zastavané plochy a nádvoria               415  5148 
11280/35      zastavané plochy a nádvoria               108  5148 
11280/46      zastavané plochy a nádvoria               591  5148 
11280/48      zastavané plochy a nádvoria                 26  5148 
11280/54      zastavané plochy a nádvoria                 13  5148 
11280/55      zastavané plochy a nádvoria                 16  5148 
11280/56      zastavané plochy a nádvoria               844         1 
11280/57      zastavané plochy a nádvoria     26                          1 
 
STAVBA 
 
Súpisné číslo                   na parcele číslo              LV 
7768                                    11280/46                      5148 
7768                                     11280/57                     5148 
    
 
Nehnuteľnosti sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
SKUTKOVÝ STAV   
  
Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov a stavby ako sú uvedené v špecifikácii, a to 
objektu bývalého cyklistického štadióna  na ul. odbojárov a Kalinčiakovej ulici.  
 V súčasnosti sa na pozemkoch  nachádza iba stavba  administratívnej budovy  súp. č.  7768  
na pozemkoch parc. č.  11280/46 a parc. č. 11280/57.  Ostatné stavby  boli odstránené  
Generálnym investorom Bratislavy v rámci I. etapy stavby „Demolácia cyklistického štadióna“, 
pričom  v rámci II. etapy  mala byť odstránená aj  stavba  súp. č.  7768, ktorej odstránenie  sa 
nerealizovalo z dôvodu nedostatku finančných zdrojov.   Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako 
príslušný stavebný úrad vydala rozhodnutie  pod č. STAR-271/2009, ÚŽP-46/2009/AKM, ktorým 
zaviazala hlavné mesto  k náhradnej výsadbe vyrúbaných drevín v rámci realizácie stavby 
rekonštrukcie  Zimného štadióna O. Nepelu v celkovej spoločenskej hodnote drevín 36 451,93 Eur 



v termíne do 31.12.2010. Následne bolo toto  rozhodnutie zmenené v časti týkajúcej sa  termínu 
náhradnej výsadby najneskôr do  31.12.2012. V roku 2012 bol zámer prenajať predmetné 
nehnuteľnosti na základe verejnej obchodnej súťaže.   Generálny investor Bratislavy, vzhľadom na 
blížiaci sa termín uskutočnenia náhradnej výsadby a tiež z dôvodu obchodnej verejnej súťaže  na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy požiadal  o zmenu rozhodnutia  na výrub drevín tak, aby mestská 
časť zmenou pôvodných rozhodnutí uložila hlavnému mestu len finančnú náhradu za vyrúbané 
dreviny. O tejto žiadosti nebolo rozhodnuté.  V opačnom prípade   má hlavné mesto SR Bratislava 
záväzok  vysadiť na predmetných pozemkoch v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto náhradnú 
výsadbu v plnom rozsahu.  
 Generálny investor  Bratislavy  v liste č. 701/2012/20 zo dňa 11.07.2012 pripomína 
zmluvný vzťah medzi objednávateľom GIB v zastúpení hlavného mesta SR Bratislavy 
a zhotoviteľom Eiffage Construction Slovenská republika s.r.o.  Predmetom zmluvy o dielo č. 
07/2010 zo dňa 28.5.2010 bolo vykonanie diela – demolačné práce na stavbe: Demolácia 
cyklistického štadióna MČ Bratislava-Nové Mesto.  Predmet plnenia bol rozdelený na dve etapy. 
V prvej etape bola do augusta 2010 zdemolovaná časť objektov, s nákladmi na  demoláciu 
štadióna 377 599,30 Eur, v druhej etape zostal na demoláciu objekt SO 08 Sociálne zariadenie, 
súp. č.   7768   na pozemkoch  parc. č. 11280/46    a parc. č.  11280/57,  ktorý doteraz  nebol 
zdemolovaný a predmetný zmluvný vzťah, napriek  snahe GIB o uzatvorenie dodatku kde by sa 
znížil rozsah plnenia, naďalej trvá. Zhotoviteľ odmietol dodatok k zmluve podpísať, s tým, že 
bude žiadať  od objednávateľa  všetky finančné nároky o ktoré by  ako zhotoviteľ prišiel vo väzbe 
na zmenu plnenia, škodu nevynímajúc.  Finančné prostriedky boli preinvestované na 
demolačné práce so zámerom,  že bude zabezpečená  ich návratnosť.  V prípade zverenia 
nehnuteľností do správy Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  návratnosť investície   do 
asanácie cyklistického štadióna nebude zabezpečená.   
 Starosta mestskej časti Bratislava – Nové mesto   požiadal hlavné mesto SR Bratislavu o 
zverenie  uvedených pozemkov do správy  mestskej časti, s tým, že má záujem  v zmysle 
územného plánu č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 v znení zmien a doplnkov revitalizovať areál 
bývalého cyklistického štadióna. Projekt bude financovaný z vlastných prostriedkov mestskej 
časti.  
 Komisia určená mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy  správou zo dňa 
31.5.2013, ktorá je v prílohe materiálu,  odporučila zverenie lokality bývalého cyklistického 
štadióna  mestskej časti Nové Mesto. Účel zverenia: vybudovanie  mestského športparku do 
termínu 31.12.2015. V prípade nedodržania časového rámca vráti nehnuteľnosti hlavnému mestu.  
Komisia ďalej navrhla prerokovať zverenie lokality cyklistického štadióna do správy mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto na rokovaní  Mestského zastupiteľstva dňa 06. 06. 2013.  
Hodnota pozemkov registra „C“: parc. č. 11280/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere        
15616 m2 je 6 873 337,62 Eur, parc. č. 11280/34 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere                  
415 m2  je 182661,06 Eur, parc. č. 11280/35- zastavané plochy a nádvoria vo výmere                  
108 m2  je 47535,88 Eur, parc. č. 11280/46 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere vo výmere                      
591 m2  je 260 126,97 Eur, parc. č. 11280/48 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere                       
26 m2 je 11 443,84 Eur, parc. č. 11280/54 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere                      
13 m2 je 5 721,90 Eur, parc. č. 11280/55 - zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 16 m2 je 
7 042,36 Eur, parc. č. 11280/56  -  zastavané plochy a nádvoria    vo výmere  844 m2 je 42 023,50 
Eur, parc. č. 11280/57 - zastavané plochy a nádvoria   vo výmere  26   m2  je 1 294,56 Eur.                       
Podľa karty majetku obstarávacia hodnota stavby súp. č. 7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 
a parc. č. 11280/57 je 0,00 Eur,  odpisy 0,00 Eur, zostatková cena 0,00 Eur.      
 Pozemky sa zverujú do správy mestskej časti s podmienkami:   
1. Mestská  časť Bratislava - Nové Mesto sa v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia 
v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy písomne zaviaže, že prevezme záväzok  
hlavného mesta SR Bratislavy, vyplývajúci  z rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
č. STAR-271/2009 zo dňa 8.4.2009 a rozhodnutia STAR-2109/2010 zo dňa 11.11.2010, 
spočívajúci v povinnosti uskutočniť náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny v rámci realizácie 



stavby rekonštrukcie  Zimného štadióna O. Nepelu v celkovej spoločenskej hodnote drevín 
36 451,93 Eur a v prípade, že tento záväzok nesplní, písomne sa zaviaže nahradiť hlavnému mestu 
všetky náklady, ktoré so splnením tohto záväzku bude mať, a to vrátane pokút a iných prípadných 
sankcií, ktoré v tejto súvislosti hlavnému mestu vzniknú. V prípade, ak k prevzatiu záväzku, 
vyplývajúceho z citovaných rozhodnutí  mestskou časť Bratislava-Nové Mesto  v stanovenej 
lehote  nedôjde, toto uznesenie stratí platnosť.     
2.  Mestská časť Bratislava - Nové Mesto sa v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia 
v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy písomne prevezme namiesto hlavného 
mesta všetky práva a povinnosti zo zmluvy o dielo č. 07/2010 zo dňa 28.5.2010,  uzatvorenej 
medzi objednávateľom Generálnym investorom Bratislavy v zastúpení hlavného mesta SR 
Bratislavy a zhotoviteľom Eiffage Construction Slovenská republika s.r.o., Hraničná 12, 821 05 
Bratislava, ktorej predmetom bolo vykonanie diela – demolačné práce na stavbe: Demolácia 
cyklistického štadióna MČ Bratislava - Nové Mesto. V prípade, ak k prevzatiu záväzkov, 
vyplývajúcich z citovanej zmluvy mestskou časť Bratislava-Nové Mesto  v stanovenej lehote  
nedôjde, toto uznesenie stratí platnosť.     
3.  Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vybuduje v termíne do 31.12.2015 na uvedených 
nehnuteľnostiach  športpark. V prípade, ak  športpark  nebude  mestskou časťou v uvedenom 
termíne  vybudovaný, je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR 
Bratislava. 
4.  Nedôjde k predaju nehnuteľností, ktoré sú predmetom zverenia. 
5. Protokol o zverení nehnuteľného majetku  hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich 
práv a záväzkov  do správy Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  bude podpísaný v lehote 60 dní 
od schválenia uznesenia  v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, po preukázaní 
splnenia podmienky číslo 1 a podmienky číslo 2 tohto uznesenia.   
 
 


































