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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zverenie  pozemkov registra „C“, parc. č. 2939 – záhrady vo výmere 796 m2, parc.                                 
č.  2940 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 196 m2 a stavby súpis. č. 1240 na pozemku 
parc. č. 2940 v k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 1656, podľa článku 85 Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy a § 4 ods. 4 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, do správy 
mestskej príspevkovej organizácie  MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, na 
zabezpečovanie celoročnej údržby národnej kultúrnej pamiatky pamätníka Slavín,   
 
s podmienkou: 
 
V prípade, ak mestská príspevková organizácia  MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy,  
prestane nehnuteľnosti užívať na zabezpečovanie celoročnej údržby národnej kultúrnej pamiatky 
pamätníka Slavín, je povinná  nehnuteľnosti vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR 
Bratislave. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET :              zverenie pozemkov registra „C“ parc. č.  2939 a parc. č. 2940 a stavby  
súpis. č.  1240 na pozemku parc. č.  2940, k. ú. Staré Mesto, Pažického č. 4, 
do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy 
 

ŽIADATE Ľ:              MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy,  mestská príspevková  
organizácia 
Svätoplukova 3, 824 91  Bratislava 
IČO 173 301 90 

 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTI 
STAVBA 
Súp. č.                       na parcele číslo                                LV  č. 
1240                                  2940    1656 
 
POZEMOK  
parc. č.               druh pozemku  výmera v m2  pozn.   
2939                 záhrady                                            796                    LV č. 1656 
2940                 zastavané plochy a nádvoria            196                    LV č. 1656 
  
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom stavby na  Pažického ul. č. 4 v Bratislave, 
súpisné číslo 1240 na pozemku parc. č. 2940 a pozemkov parc. č. 2939 – záhrady vo výmere            
796 m2 a parc. č.  2940  – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 196 m2, zapísaných na LV                   
č. 1656. Objekt sa nachádza vo svahu v záreze predmetného pozemku. Budova je trojpodlažná – 
suterén, prízemie a neobytné podkrovie.  Na prízemí sa nachádza byt, ktorý je v nájme fyzickej 
osoby na dobu neurčitú na základe nájomnej zmluvy.  Nehnuteľnosť nie je možné rozdeliť na dve 
samostatné stavby tak, aby byt zostal v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy 
a zostávajúce nebytové priestory  sa zverili do správy mestskej príspevkovej organizácie 
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, z toho dôvodu sa navrhuje zveriť do správy 
objekt ako celok. 
 Účelom zverenia do správy je zabezpečovanie celoročnej údržby národnej kultúrnej 
pamiatky pamätníka Slavín.  
 Nehnuteľnosti sa zverujú do správy zaťažené  nájomnou zmluvou na byt a na časti 
pozemku parc. č. 2939, PK parc. č. 2938, tak ako je vyznačené na priloženej snímke z mapy,  je 
uplatnený reštitučný nárok  podľa zák. č. 229/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.  
 Nehnuteľnosti sa zverujú do správy s podmienkou, ak  mestská príspevková organizácia 
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy prestane stavbu  a pozemok užívať na 
zabezpečovanie celoročnej údržby národnej kultúrnej pamiatky pamätníka Slavín, je povinná  
nehnuteľnosti vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislava. 
 
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 9. 6. 2014, ktorá o ňom nerokovala. 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1136/2014 zo dňa 12. 06.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať  
„Návrh na zverenie nehnuteľností v  Bratislave, pozemkov parc. č.  2939 a parc. č. 2940 
a stavby súpis. č.  1240 na pozemku parc. č.  2940, k. ú. Staré Mesto, Pažického č. 4, do 
správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy“. 











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

organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy číslo: 11 88 0....... 14 00 
 
 

VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
    zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom 
    IČO: 603 481 
    ako odovzdávajúci 
 
  
SPRÁVCA: MARIANUM–Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

mestská príspevková organizácia 
    Svätoplukova 3, 824 91 Bratislava  
    zastúpená  riaditeľom Miloslavom Hrádekom 
                                               IČO: 17 33 0190 
    ako preberajúci 
 

Článok 1 
 

 Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM– 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy sú  nehnuteľnosti  nachádzajúce  sa  v Bratislave,  k. ú.  Staré  
Mesto, zapísané na LV č. 1656, (Pažického č. 4), a to: 
 
1. pozemky registra „C“ KN: 
parc. č. 2939 – záhrady o výmere  796 m2 .......................................................39 633,54 Eur, 
parc. č. 2940 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2 ........................  9 759,01 Eur, 
2.stavba: 
súpisné číslo 1240 na pozemku parc. č. 2940, zapísaná na LV č. 1656 
obstarávacia cena...............................................................................11 122,19 Eur 
oprávky ..............................................................................................                Eur 
zostatková hodnota k  ........2014 ...................................................                    Eur 
.  

Článok 2 
 

  Majetok sa zveruje do správy preberajúceho, v súlade s príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, podľa článku 85 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a  § 4 ods. 4 všeobecne záväzným nariadením hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 
hlavného mesta SR Bratislavy, na zabezpečovania  celoročnej údržby  národnej kultúrnej 
pamiatky  Slavín.  
 

Článok 3 
 
 Zverenie nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa ....... uznesením č. ............. na  zabezpečovanie 
celoročnej údržby  národnej kultúrnej pamiatky  Slavín, v prípade mestská príspevková 



organizácia MARIANUM-Pohrebníctvo  mesta Bratislavy prestane nehnuteľnosti užívať na 
zabezpečovanie celoročnej údržby  národnej kultúrnej pamiatky  Slavín, je povinná 
nehnuteľnosti vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. 
 

Článok 4 
 

 Odovzdávajúci vyhlasuje, že na predmete zverenia neviaznu žiadne dlhy, bremená, 
ani iné právne povinnosti, okrem uplatneného reštitučného nároku  podľa zák. č. 229/1991 
Zb. v znení zmien a doplnkov na časť pozemku parc. č. 2939, PK parc. č. 2938, tak ako je 
vyznačené na priloženej snímke z mapy a nájomnej zmluvy na byt.   

 Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Protokolu, vstúpi preberajúci do právneho 
postavenia prenajímateľa v Zmluve o nájme bytu uzatvorenej  dňa 11.7.1995. 

 
Článok 5 

 
1) Nehnuteľnosti sa odovzdávajú do správy preberajúceho najneskôr do 30 dní odo 

dňa nadobudnutia účinnosti protokolu. Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zverenia 
preberajúcim  bude spísaný  ku dňu odovzdania nehnuteľností. 

2) Preberajúci na základe tohto protokolu bude vykonávať správu uvedených 
nehnuteľností v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, platných 
predpisov a uznesení zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy tak, aby vlastníkovi 
hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.  
 

Článok 6 
 

 1) Tento protokol o zverení majetku sa povinne zverejňuje podľa § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.  
 

2) Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho zverejnení.  
 

Článok 7 
 

 Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží 
odovzdávajúci sedem exemplárov a preberajúci tri exempláre.  
 

Článok 8 
 

Zmluvné strany si protokol č. 11 88 0......14 00 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 MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
       Milan F t á č n i k      Miloslav Hrádek  
        primátor          riaditeľ 



 
 

     
 

    
 

      
 
 
 
 
 


