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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zverenie nehnuteľnosti v  k. ú. Ružinov, a to prístavby zariadenia pre seniorov a zariadenia 
opatrovateľskej služby so súpis. č. 110, situovanej na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 15288/2 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 883 m2, nachádzajúcej sa na Smolníckej ulici č. 3                
v Bratislave, zapísanej na LV č. 1201, podľa článku 85 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
v spojení s § 4 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 zo dňa 
15.12.2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej 
rozpočtovej organizácii Gerium, za účelom zabezpečenia činností súvisiacich s prevádzkou 
zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Smolníckej ulici v Bratislave.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET  : Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Ružinov, a to 

prístavby zariadenia opatrovateľskej služby so súp. č. 110, situovanej 
na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15288/2, nachádzajúcej sa na 
Smolníckej ulici č. 3 v Bratislave, zapísanej na LV č. 1201 do správy 
rozpočtovej organizácie Gerium   

 
 
SPRÁVCA  : GERIUM  
    Pri trati 47, 821 06 Bratislava   
    zastúpené riaditeľkou Miroslavou Čerbovou 
    IČO 31 755 534 
  
 
ŠPECIFIKÁCIA  ZVEROVANEJ NEHNUTE ĽNOSTI 
 
Prístavba: so súp. č. 110, situovaná na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15288/2 k. ú. 

Ružinov, zapísaná na LV č. 1201, ktorá bola vybudovaná v roku 2010 ako 
nadstavba a prístavba k pôvodnej zrekonštruovanej stavbe zariadenia pre 
seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Smolníckej ulici č. 3 
v Bratislave:  
obstarávacia hodnota prístavby ..................................................1 848 595,00 Eur 
oprávky...........................................................................................212 490,00 Eur 
zostatková hodnota .....................................................................1 636 105,00 Eur 

   
 
SKUTKOVÝ STAV    
 

Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom stavby so súp. č. 110 situovanej na registra „C“ 
KN parc. č. 15288/2 k. ú. Ružinov, zapísaná na LV č. 1201, nachádzajúcej sa na Smolníckej ulici č. 
3 v Bratislave v súčasnosti pozostávajúcej z hlavnej budovy a prístavby a vlastníkom pozemkov 
registra „C“ KN parc. č. 15288/2, 15288/86, 15288/94 a 15288/95, k. ú. Ružinov, zapísaných na LV 
č. 1201 tvoriacich areál zariadenia opatrovateľskej služby na Smolníckej ulici č. 3 v Bratislave.  

Hlavné mesto SR Bratislava zriadilo rozpočtovú organizáciu GERIUM, Pri trati 47, 
Bratislava podľa § 21 a nasl. zákona c. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 3 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v znení  § 35, § 36, § 80 zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. O zriadení vydalo zriaďovaciu listinu 
s účinnosťou od 1. mája 2009.  

GERIUM je Zariadenie sociálnych služieb s celomestskou pôsobnosťou a má dve 
organizačné súčasti.  

-  Zariadenie pre seniorov je zariadenie sociálnych služieb s celomestskou 
pôsobnosťou, nachádzajúce sa v k. ú. Podunajské Biskupice. Zariadenie pre seniorov 
má kapacitu 50 miest. Klienti sú tu umiestnení v 6-tich dvojposteľových a v 38-ich 
jednoposteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením. 

-  Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby je zariadenie sociálnych 
služieb s celomestskou pôsobnosťou, nachádzajúce sa v k. ú. Ružinov. Zariadenie 
pre seniorov má kapacitu 30 miest a zariadenie opatrovateľskej služby má kapacitu 
34 miest. Zariadenie je po rozsiahlej rekonštrukcii a nadstavbe a splna najvyšší 
štandard zariadení sociálnych služieb. 

 



 
 
 
Hlavné mesto SR Bratislava zverilo rozpočtovej organizácií Gerium majetok pozostávajúci 

s pôvodnej stavby so súp. č. 110 a pozemkov parc. č. 15288/2, 15288/86, 15288/94 a 15288/95  k. 
ú. Ružinov na základe protokolu č. 11 88 0934 06 00, zo dňa 01.12.2006 o zverení majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov. 

 Následne pristúpila organizácia Gerium k rozsiahlej rekonštrukcii pôvodného objektu 
a k vybudovaniu nových parkových úprav v areáli zariadenia pre seniorov a zariadenia 
opatrovateľskej služby.  Rekonštrukciou bola nadstavaná a pristavaná nová prístavba, ktorá zvýšila 
úžitkovú plochu stavby a tiež prišlo k zvýšeniu obstarávacej hodnoty pôvodnej budovy. Uvedenou 
rekonštrukciou sa zväčšila plocha pôvodnej stavby o prístavbu, ktorá vyvolala potrebu previesť do 
správy organizácie Gerium pozemky situované v areáli zariadenia na Smolíckej ulici v Bratislave. 
Na základe Uznesenia  č. 837/2012, zo dňa 25.10.2012 mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy boli pozemky parc. č. 15288/2, 15288/86, 15288/94 a 15288/95, k. ú. Ružinov 
zverené so správy rozpočtovej organizácie GERIUM v zmysle Dodatku č. 11 88 034 06 01, zo dňa 
08.02.2013.  

Uskutočnenou rekonštrukciou prišlo aj k zmene stavby so súp. č. 110. Z tohto dôvodu 
požiadala organizácia GERIUM o zverenie prístavby do svojej správy za účelom zosúladenia 
skutočného stavu užívania nehnuteľnosti so stavom katastra nehnuteľností.   
 Zverenie prístavby podrobne uvedenej v špecifikácií navrhujeme schváliť podľa článku 85 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v spojení s § 4 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 18/2011, zo dňa 15.12.2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného 
mesta SR Bratislavy do správy rozpočtovej organizácie GERIUM za účelom zabezpečenia činností 
súvisiacich s prevádzkou zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Smolníckej 
ulici v Bratislave. Zverenie dotknutej nehnuteľnosti navrhujeme upraviť dodatkom č. 11 88 0934 06 
02 k protokolu o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv 
a záväzkov. 
 

Mestská rada prerokuje materiál zo dňa 10. 10. 2013 na svojom pokračujúcom 
rokovaní dňa 17. 10. 2013. 
 





















Dodatok č. 11 88 0934 06 02 
k protokolu o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov  
číslo: 11 88 0934 06 00 

 
 

VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava  
    zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom 
    IČO: 00 603 481 
 
 
SPRÁVCA:   GERIUM  
    Pri trati 47, 821 06 Bratislava   
    zastúpené riaditeľkou Miroslavou Čerbovou 
    IČO: 31 755 534 
 
 
Týmto dodatkom sa  Článok 1 Protokolu č. 11 88 0934 06 00, zo dňa 01.12.2006 o zverení 
správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky a s ním súvisiacich práv 
a záväzkov v znení Dodatku č. 11 88 0934 06 01, zo dňa ........2012 dopĺňa nasledovne:   
 

Článok 1 
 Predmet zverenia majetku hlavného mesta SR Bratislavy  a s ním súvisiacich práv 
a záväzkov do správy GERIUM sa dopĺňa o:  
 
Prístavbu: so súp. č. 110, situovanú na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15288/2 k. 

ú. Ružinov, zapísanú na LV č. 1201, ktorá bola vybudovaná v roku 2010 
ako nadstavba a prístavba k pôvodnej zrekonštruovanej stavbe zariadenia 
pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Smolníckej ulici č. 3 
v Bratislave:  
obstarávacia hodnota prístavby .........................................1 848 595,00 Eur 
oprávky..................................................................................212 490,00 Eur 
zostatková hodnota ............................................................1 636 105,00 Eur 

 
  
Ostatné ustanovenia Protokolu č. 11 88 0934 06 00 o zverení správy nehnuteľného 

majetku hlavného mesta Slovenskej republiky a s ním súvisiacich práv a záväzkov v znení 
Dodatku č. 11 88 094 06 01 zostávajú nezmenené.  
  
 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa        
24.10.2012 prijalo Uznesenie č. ......../2013, ktorým schválilo zverenie prístavby so súp. č. 
110  do správy GERIUM dodatkom č. 11 88 0934 06 02.  
 

Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a 
ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 Dodatok č. 11 88 0934 06 02 sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch, s platnosťou 
originálu, z ktorých Gerium dostane tri exempláre a hlavné mesto SR Bratislava obdrží 5 
vyhotovení. 
  
 



 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
V Bratislave, dňa ...............................  V Bratislave, dňa ................................... 
 
 
 
Odovzdávajúci:      Preberajúci: 
Hlavné mesto SR Bratislava    GERIUM  
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
       Milan   F t á č n i k               Miroslava   Č e m b o v á   
        primátor                 riaditeľka 
 



 
 

 


