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kód uzn.

5.1.

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
zverenie nehnuteľností v k. ú. Petržalka, prístavby SO 201 so súpis. č. 332 situovanej na pozemku
registra „C“ KN parc. č. 3793/3, nachádzajúcej sa na Rusovskej ceste č. 58, a novovytvorených
pozemkov parc. č. 3793/1 – ostatné plochy vo výmere 2144 m2 a parc. č. 3793/3 - zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 553 m2, zapísaných na LV č. 1, podľa Čl. 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 zariadenia pre seniorov – Petržalský domov seniorov, za účelom zabezpečenia činností
súvisiacich s prevádzkou domova pre dôchodcov

Dôvodová správa
PREDMET

:

Návrh na zverenie nehnuteľností v k. ú. Petržalka, prístavby SO 201
so súp. č. 332 situovanej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3793/3,
nachádzajúcej sa na Rusovskej ceste č, 58, v Bratislave
a novovytvorených pozemkov parc. č. 3793/1 a parc. č. 3793/3,
zapísaných na LV č. 1 Petržalskému domovu seniorov

SPRÁVCA

:

Petržalský domov seniorov
Rusovská cesta 58, 851 01 Bratislava
zastúpený riaditeľkou Želmírou Šepitkovou
IČO: 30 775 205

ŠPECIFIKÁCIA ZVEROVANÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ
Prístavba SO 201: súp. č. 332, situovaná na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3793/3 k. ú.
Petržalka, zapísaná na LV č. 1, nachádzajúca sa na Rusoveckej ulici č. 58,
v Bratislave:
obstarávacia hodnota prístavby ......................................... 1 489 170,36 Eur
oprávky k 30.09.2013........................................................................0,00 Eur
zostatková hodnota k 30.09.2013......................................................0,00 Eur
obstarávacia hodnota rekonštrukcie kuchyne...........................68 165,95 Eur
oprávky k 30.09.2013........................................................................0,00 Eur
zostatková hodnota k 30.09.2013......................................................0,00 Eur
obstarávacia hodnota brána, plot ...............................................6 733,45 Eur
oprávky k 30.09.2013........................................................................0,00 Eur
zostatková hodnota k 30.09.2013......................................................0,00 Eur

Pozemky:
parc. č.
3793/1
3793/3

druh pozemku
výmera v m2
ostatné plochy
2144
zastavané plochy
553
spolu: 2697 m2

pozn.
LV č. 1
LV č. 1

hodnota v Eur______
10 675,19 Eur
27 534,37 Eur_
spolu:
38 209,56 Eur

SKUTKOVÝ STAV
Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom stavby so súp. č. 332 situovanej na registra „C“
KN parc. č. 3794 a parc. č. 3793/3 k. ú. Petržalka, zapísaná na LV č. 1, nachádzajúca sa na
Rusoveckej ulici č. 58, v Bratislave pozostávajúca z hlavnej budovy Petržalského domova seniorov
a stavebného objektu 201 prístavba Petržalského domova seniorov a vlastníkom pozemkov registra
„C“ KN parc. č. 3794, 3793/1, 3793/2, 3793/3, k. ú. Petržalka, tvoriacich areál Petržalského
domova seniorov, zapísaných na LV č. 1.
Petržalský domov seniorov je zariadením pre seniorov s celoročnou pobytovou službou.
Zriaďovateľom domova je hlavné mesto SR Bratislava. Je situovaný na Rusovskej ceste
v Bratislave do vily so záhradou neďaleko závodu Matador. Jeho história siaha až do roku 1960,
kedy bol 1. mája otvorený svojim obyvateľom ako Domov dôchodcov. Novou zriaďovacou listinou,
uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava č. 688/2009 zo dňa 30.04. 2009
v súlade s § 21 a nasledovné zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení neskorších predpisov vznikol nový názor zariadenia: "Petržalský domov seniorov".

Petržalský domov seniorov je zariadením pre seniorov, ktoré poskytuje sociálnu službu
fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a
fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení
potrebujú z iných vážnych dôvodov.
Hlavné mesto SR Bratislava zverilo Petržalskému domovu seniorov majetok pozostávajúci
s pôvodnej stavby so súp. č. 332 a pozemkov parc. č. 3792, 3793 a 3794 k. ú. Petržalka na základe
protokolu č. 11 88 0031 08 00, zo dňa 30.01.2008 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy
a s ním súvisiacich práv a záväzkov.
Následne pristúpil Petržalský domov seniorov k rozsiahlej rekonštrukcii pôvodného
objektu. Prístavbou domova sa pôvodná kapacita lôžok 34 miest zvýšila na 60 miest. Uvedenou
rekonštrukciou sa zväčšila plocha pôvodnej stavby o prístavbu, ktorá vyvolala tiež zmenu
parcelných čísiel, na ktorých je stavba situovaná. Pôvodná parc. č. 3792 k. ú. Petržalka zanikla
a zároveň boli vytvorené nové parcely č. 3793/1,3 k. ú. Petržalka, ktoré sú predmetom zverenia.
Z tohto dôvodu požiadal Petržalský domov seniorov o zverenie prístavby a nových pozemkov parc.
č. 3793/1, 3 k. ú. Petržalka do svojej správy za účelom zosúladenia skutočného stavu užívania
nehnuteľností so stavom katastra nehnuteľností.
Zverenie nehnuteľností podrobne uvedených 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 zariadenia pre seniorov – Petržalský domov seniorov za
účelom zabezpečenia činností súvisiacich s prevádzkou domova pre dôchodcov.
Zverenie dotknutých nehnuteľností navrhujeme upraviť dodatkom č. 2 k protokolu č. 11 88
0031 08 00 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov.

Dodatok č. 11 88 0031 08 02
k protokolu o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
číslo: 11 88 0031 08 00

VLASTNÍK:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom
IČO: 00 603 481

SPRÁVCA:

Petržalský domov seniorov
Rusovská cesta 58, 851 01 Bratislava
zastúpený riaditeľkou Želmírou Šepitkovou
IČO: 30 775 205

Týmto dodatkom sa Článok 1 Protokolu č. 11 88 0031 08 00 o zverení správy nehnuteľného
majetku hlavného mesta Slovenskej republiky a s ním súvisiacich práv a záväzkov v znení
Dodatku č. 11 88 0031 08 01 zo dňa 21.06.2011 mení, upravuje a dopĺňa nasledovne:

Článok 1
Predmetnom zverenia majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv
a záväzkov do správy Petržalského domova seniorov so sídlom Rusovská cesta č. 58,
Bratislava sú nehnuteľnosti v katastrálnom území Petržalka, a to:
Hlavná stavba: súp. č. 332, situovaná na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3794 a parc. č.
3793/3 k. ú. Petržalka, zapísaná na LV č. 1, nachádzajúca sa na Rusoveckej
ceste č. 58, v Bratislave pozostávajúca z pôvodnej stavby a z prístavby:
a) upravuje obstarávaciu hodnotu pôvodnej budovy na.............212 546,93 Eur
oprávky..................................................................................212 546,93 Eur
zostatková hodnota...........................................................................0,00 Eur
b) obstarávacia hodnota prístavby ......................................... 1 489 170,36 Eur
oprávky k 30.09.2013.......................................................................0,00 Eur
zostatková hodnota k 30.09.2013.....................................................0,00 Eur
c) obstarávacia hodnota rekonštrukcie kuchyne...........................68 165,95 Eur
oprávky k 30.09.2013.......................................................................0,00 Eur
zostatková hodnota k 30.09.2013.....................................................0,00 Eur
d) obstarávacia hodnota brána, plot ...............................................6 733,45 Eur
oprávky k 30.09.2013.......................................................................0,00 Eur
zostatková hodnota k 30.09.2013.....................................................0,00 Eur

Garáž:

so súp. č. 6229, situovaná na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3793/2, k. ú.
Petržalka, zapísaná na LV č. 1, nachádzajúca sa na Rusovskej ceste č. 58,
v Bratislave:
obstarávacia hodnota garáže ..........................................................487,68 Eur
oprávky...........................................................................................487,68 Eur
zostatková hodnota.............................................................................0,00 Eur

Pozemky

registra „C“ katastra nehnuteľností, zapísané na LV č. 1, a to:
- pozemok parc. č. 3794 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 619 m2,
v hodnote.................................................................................30 820,55 Eur
- pozemok parc. č. 3793/1 – ostatné plochy vo výmere 2144 m2,
v hodnote.................................................................................10 675,19 Eur
- pozemok parc. č. 3793/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m2,
v hodnote....................................................................................1 394,15 Eur
- pozemok parc. č. 3793/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 553 m2,
v hodnote............................................................................. 27 534,37 Eur

Celková hodnota zverovaného majetku..........................................................1 847 528,63 Eur
V hodnote sú zahrnuté všetky investície nachádzajúce sa v areáli domova seniorov.
Ostatné ustanovenia Protokolu č. 11 88 0031 08 00 o zverení správy nehnuteľného
majetku hlavného mesta Slovenskej republiky a s ním súvisiacich práv a záväzkov a Dodatku
č. 11 88 0031 08 01 zostávajú nezmenené.
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa
21.11.2013 prijalo Uznesenie č. ......../2013, ktorým schválilo zverenie nehnuteľností do
správy Petržalského domova seniorov dodatkom č. 2.
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. 2 sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých
Petržalský domov seniorov 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:
Hlavné mesto SR Bratislava

Preberajúci:
Petržalský domov seniorov

–––––––––––––––––––––––––––––Milan F t á č n i k
primátor

–––––––––––––––––––––––––––––––––Želmíra Š e p i t k o v á
riaditeľka

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 06.11.2013
___________________________________________________________________________
K bodu č. 21
Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, a to prístavby SO 201 so súp. č. 332
nachádzajúcej sa na Rusovskej ceste 58, v Bratislave a novovytvorených pozemkov parc. č. 3793/1
a parc. č. 3793/3, do správy Petržalského domova seniorov
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ schváliť
zverenie nehnuteľností v k. ú. Petržalka, prístavby SO 201 so súpis. č. 332 situovanej na pozemku
registra „C“ KN parc. č. 3793/3, nachádzajúcej sa na Rusovskej ceste č. 58, a novovytvorených
2
pozemkov parc. č. 3793/1 – ostatné plochy vo výmere 2144 m a parc. č. 3793/3 - zastavané plochy
2
a nádvoria vo výmere 553 m , zapísaných na LV č. 1, 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
zariadenia pre seniorov – Petržalský domov seniorov, za účelom zabezpečenia činností súvisiacich s
prevádzkou domova pre dôchodcov
Hlasovanie:
prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0 , zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 06.11.2013

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, a to prístavby SO 201 so súpis. č.
332 nachádzajúcej sa na Rusovskej ceste 58 v Bratislave a novovytvorených pozemkov parc. č.
3793/1 a parc. č. 3793/3, do správy Petržalského domova seniorov
kód uzn.: 5.1

Uznesenie č. 1010/2013
zo dňa 07. 11. 2013
Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť zverenie nehnuteľností v k. ú. Petržalka, prístavby SO 201 so súpis. č. 332,
nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3793/3, Rusovská cesta č. 58,
a novovytvorených pozemkov parc. č. 3793/1 – ostatné plochy vo výmere 2 144 m2 a parc. č.
3793/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 553 m2, zapísaných na LV č. 1, podľa Čl. 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 zariadenia pre seniorov – Petržalský
domov seniorov, za účelom zabezpečenia činností súvisiacich s prevádzkou domova pre
dôchodcov.
---

