
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. a 26. 06. 2014 
 
 
 
 

Návrh 
na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pozemku  parc. č. 889/16,  

do správy mestskej časti  Bratislava–Vrakuňa 
 

 
 
na 

 
 

 
 
 
 

jún 2014 
 

 
Predkladateľ: 
 
Mgr. Rastislav Gajarský, v. r. 
riaditeľ magistrátu 
 
 
Zodpovedný: 
 
Mgr. Rastislav Gajarský, v. r. 
riaditeľ magistrátu 
 
 
 
Spracovateľ: 
 
JUDr. Svetlana Komorová, v. r. 
poverená vedením 
oddelenia správy nehnuteľností 
 
 
JUDr. Jaroslava Tkáčová, v. r. 
oddelenie správy nehnuteľností 
 
Ing. Helena Klinčeková, v. r. 
oddelenie správy nehnuteľností 
 
 
 

 

 
Materiál obsahuje: 
 

1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu s uznesením MsR 
3. Žiadosť  
4. Snímky z mapy  2x 
5. LV 1x 
6. Stanoviská 4x 
7. Protokol 
 
 



 
 
 
          
 
         kód uzn.:   5.1. 
           22. 1 
             
        
 
 

NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zverenie  pozemku registra „C“, parc. č. 889/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 638 m2,  
k. ú. Vrakuňa, zapísaného na LV č. 1095, podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, za účelom využívania na športové účely 
ako  športový areál k futbalovému ihrisku na Ráztočnej ulici v Bratislave,  
 
s podmienkami: 
 
1. Nedôjde  k predaju pozemku mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa.  
 
2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Vrakuňa  prestane pozemok využívať na uvedené účely,  
je povinná vrátiť ho  do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na zverenie pozemku  registra “C“,   parc. č. 889/16  
                                               k. ú. Vrakuňa , do správy Mestskej časti  Bratislava–Vrakuňa 
  
ŽIADATE Ľ  : Mestská časť Bratislava–Vrakuňa 
    Šíravská 7 
                                               821 07 Bratislava 214 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTI 
 
POZEMOK  
parc. č.               druh pozemku    výmera v m2  pozn.   
889/16                         zastavané plochy a nádvoria       638                        LV č. 1095 
 
 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku registra „C“  parc. č. 889/16, 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 638 m2, zapísaný na LV č. 1095 v k.ú. Vrakuňa. Pozemok 
susedí s pozemkom registra „C“ parc. č. 889/3, ktorý bol zverený do správy Mestskej časti 
Bratislava Vrakuňa uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy číslo 
1552/2014 za účelom využitia na športové účely ako športový areál k futbalovému ihrisku na parc. 
č. 890, k.ú. Vrakuňa. Tento pozemok je zverený Mestskej často Bratislava – Vrakuňa na základe 
protokolu o zverení správy nehnuteľného majetku č. 21/1997. 
 
 Starostka mestskej časti Bratislava – Vrakuňa   požiadala hlavné mesto SR Bratislavu o 
zverenie pozemkov  parc. č. 889/3, parc. č. 889/16 do správy mestskej časti z dôvodu, že pozemky 
sa nachádzajú v  areáli, kde sa nachádza futbalové ihrisko s priľahlými tribúnami, ktoré je zverené 
mestskej časti, a budú sa využívať na športové účely ako  športový areál k futbalovému ihrisku na 
Ráztočnej ulici v Bratislave. Pozemok parc. č. 889/3 bol zverený do správy mestskej časti 
Bratislava.Vrakuňa na základe uznesenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1552/2014 protokolom 
č. 1188021491400. 
  
 Hodnota pozemku registra „C“, k. ú. Vrakuňa je nasledovná: 
 
parc. č.               druh pozemku  výmera v m2  hodnota v €  
889/16                  zastavané plochy a nádvoria                638                        31 766,59 
 
 
 Pozemok parc. č. 889/16  sa zveruje do správy mestskej časti podľa článku 82 ods. 2 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy s  podmienkami, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
pozemok neprevedie na tretiu osobu, a ak mestská časť Bratislava-Vrakuňa  prestane pozemok 
využívať pre športové účely ako športový areál k futbalovému ihrisku,  je povinná predmet 
zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislava. 

Pod správou zvereného majetku Bratislavy sa  podľa Čl. 81 ods. 2 Štatútu hlavného mesta 
SR Bratislavy rozumie oprávnenie mestskej časti zverený majetok držať, užívať, brať úžitky 
a nakladať s ním v súlade s týmto štatútom a osobitnými uzneseniami mestského zastupiteľstva. 
 
 
 



Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
Oddelenie územného rozvoja mesta:  
Územný plán  hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
dané územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 889/16 funkčné využitie: šport, telovýchova 
a voľný čas, číslo funkcie 401, rozvojové územie kód X. 
Ďalšie podmienky sú uvedené v priloženom stanovisku. 
Oddelenie územných generelov a GIS 
bez pripomienok 
Oddelenie životného prostredia konštatuje, že zverenie predmetných pozemkov na stanovený účel 
nie je v rozpore so záujmami životného prostredia a mestskej zelene. 
Súborné stanovisko 
- oddelenie dopravného inžinierstva - nemá pripomienky 

referát cestného správneho orgánu - nevyjadruje sa 
oddelenie správy komunikácií – zverením pozemku parc. č. 889/16 nepríde do zásahu do 
                                                    komunikácií  a verejného osvetlenia  

 
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 nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pozemku  parc. č. 889/16,  
do správy mestskej časti  Bratislava–Vrakuňa“. 























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

číslo  
  
 

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 – Vrakuňa 
    Šíravská č. 7, 821 07 Bratislava  214 
    zastúpené starostkou Mgr.Ľudmilou Lackovou 
    IČO:  603 295 
                                               DIČ: 2020840118 
 
 

Článok 1 
 

1. Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa je pozemok 
registra „C“ parc. č. 889/16, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 638 m2,  k.ú. 
Vrakuňa nachádzajúce sa na Ráztočnej ulici v Bratislave.  

 
2. Hodnota pozemku parc. č. 889/16, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 638 m2, k.ú. 

Vrakuňa je 31 766,59 Eur. 
 

Článok 2 
 

1. Predmetý  pozemok sa zveruje do správy Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa výlučne za 
účelom  využívania na športové účely ako športový areál k futbalovému ihrisku na 
Ráztočnej ulici v Bratislave. 

 
2. Mestská časť Bratislava – Vrakuňa sa zaväzuje, že pozemok parc. č. 889/16 neprevedie 

(nepredá) tretej osobe, a zároveň sa zaväzuje, že ak  prestane pozemok využívať pre 
športové účely ako športový areál k futbalovému ihrisku,  je povinná predmet zverenia 
vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. 

 
3. Zverenie  pozemku, parc. č. 889/16, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 638 m2,  k. ú. 

Vrakuňa,  schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom 
zasadnutí konanom dňa ........    2014 uznesením č............ /2014 s podmienkami: 
3. 1. Nedôjde  k predaju pozemku Mestskou časťou Bratislava - Vrakuňa.  

      3. 2. V prípade, ak mestská časť Bratislava – Vrakuňa  prestane pozemok využívať na  
              uvedené účely,  je povinná vrátiť ho  do priamej správy hlavnému mestu SR  
              Bratislave. 
 

Článok 3 
 

1. Predmetný pozemok sa zveruje do správy Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa , podľa 
článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, s podmienkou, že v prípade, ak 
mestská časť Bratislava – Vrakuňa  prestane pozemok využívať na športové účely ako  
športový areál k futbalovému ihrisku,  je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej 
správy hlavnému mestu SR Bratislave. 



 
2. Pod správou zvereného majetku Bratislavy sa  podľa Čl. 81 ods. 2 Štatútu hlavného mesta 

SR Bratislavy rozumie oprávnenie mestskej časti zverený majetok držať, užívať, brať 
úžitky a nakladať s ním v súlade s týmto štatútom a osobitnými uzneseniami mestského 
zastupiteľstva. 

 
Článok 4 

 
3. Mestská časť Bratislava – Vrakuňa 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 

 
1. K fyzickému odovzdaniu pozemku, ktorý je predmetom tohoto protokolu nedôjde, 

nakoľko Mestská časť Bratislava – Vrakuňa stav pozemku pozná a v takomto stave 
pozemok uvedený v článku 1 tohto protokolu preberá dňom podpísania tohto protokolu. 

 
 

Článok 6 
 
1. Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých každá 

strana  dostane päť vyhotovení.  
 
2. Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Protokol je 

povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a  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. 

 
Článok 8 

 
1. 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 – Vrakuňa 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
       Milan   F t á č n i k         Ľudmila Lacková 
        primátor                    starostka  



 
 

 
 
    
 
      
 
 
 
 
 


