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

Návrh 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 1413/2014 zo dňa 30.01.2014, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov registra 
„C“ KN parc. č. 1511/3, 1511/31, 1511/32, 1511/33, 1511/34, 1511/35, 1511/36, 1511/39, 

1511/152 a 1511/155 v prospech mestskej časti Bratislava-Rača 
 
 

 
 
 
Predkladateľ:     Materiál obsahuje: 
Mgr. Peter Pilinský     1. Návrh uznesenia 
poslanec      2. Dôvodovú správu  
       3. Snímky 2x 

4. LV č. 1628 
5. Uznesenie č. 1413/2014 

       6. Protokol o zverení č. 11 88 0126 14 00 
7. Návrh Dodatku č. 1 k protokolu o   

zverení 
 
Zodpovedný: 
Mgr. Peter Pilinský 
poslanec 
 
 
 
Spracovateľ: 
Mgr. Peter Pilinský 
poslanec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jún 2014 
 
 

 



NÁVRH UZNESENIA 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
1413/2014 zo dňa 30.01.2014 nasledovne: 
- vypúšťajú sa slová „a ich následnej správy a užívania“ a dopĺňa sa nový bod 3, ktorý znie: 
„Za porušenie účelu využitia zverených pozemkov sa nepovažuje vybudovanie doplnkových 
objektov k viacúčelovej športovej hale a k športoviskám v súlade s funkčným využitím 
zverených pozemkov a platnou reguláciou v zmysle územného plánu.“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET : Návrh na zmenu uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 1413/2014 zo dňa 30.01.2014 

 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV: 
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2   LV  č. účtovná hodnota v EUR 
1511/3  ostatné plochy           18 862    1628          93 915,78 
1511/31  ostatné plochy      331    1628  1 648,08 
1511/32  ostatné plochy      351    1628  1 747,66 
1511/33  ostatné plochy      179    1628     891,26 
1511/34  ostatné plochy      180   1628     896,24 
1511/35  ostatné plochy    1210    1628   6 024,71 
1511/36  ostatné plochy    3402    1628            16 938,86 
1511/39  ostatné plochy      251    1628    1 249,75 
1511/152  ostatné plochy      309    1628    1 538,54 
1511/155  ostatné plochy      565    1628    2 813,19 

         Spolu: 25 640 m2             Spolu: 127 664,07 EUR 
 
 
SKUTKOVÝ STAV 
V rámci zverenia pozemkov boli mestskej časti Bratislava-Rača zverené do správy pozemky 
parc. č. 1511/3, 1511/31, 1511/32, 1511/33, 1511/34, 1511/35, 1511/36, 1511/39, 1511/152 a 
1511/155, k.ú. Rača za účelom vybudovania viacúčelovej športovej haly a športovísk v 
športovom areáli a ich následnej správy a užívania, s podmienkami: 
1. Nedôjde k predaju pozemkov zo strany mestskej časti Bratislava-Rača. 
2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Rača prestane pozemky využívať pre uvedené 

účely, je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR 
Bratislave 

 
Zverenie pozemkov uvedených v špecifikácii bolo realizované podľa článku 82 ods. 2 Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy, podľa ktorého môže hlavné mesto SR Bratislava zveriť zo 
svojho majetku do správy mestským častiam majetok, ktorý mestské časti potrebujú na 
plnenie úloh miestnej samosprávy. Zverenie pozemkov parc. č. 1511/3, 1511/31, 1511/32, 
1511/33, 1511/34, 1511/35, 1511/36, 1511/39, 1511/152 a 1511/155, k.ú. Rača s uvedenými 
podmienkami schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 
1413/2014 zo dňa 30.01.2014. Na základe schváleného uznesenia č. 1413/2014 bol 
pripravený Protokol č. 11 88 0126 14 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Rača, 
ktorý bol zo strany mestskej časti Bratislava-Rača  podpísaný dňa 10.03.2014. Predmetný 
protokol nadobudol účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Protokol bol 
zverejnený na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy dňa 01.04.2014. 
Starosta mestskej časti Bratislava-Rača na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 30.01.2014 
v rámci prerokovania materiálu o schválení zverenia predmetného nehnuteľného majetku 
uviedol, že  mestská časť nemá finančné prostriedky na vybudovanie viacúčelovej športovej 
haly a športovísk v športovom areáli na Černockého ulici v Bratislave, preto má mestská časť 
záujem ísť do partnerstva s iným právnym subjektom, ktorý by bol investorom týchto 
športových zariadení a mestská časť by bola v pozícii prenajímateľa zverených pozemkov a 
investor v pozícii dlhodobého nájomcu zverených pozemkov, na ktorých by vybudoval 
a prevádzkoval viacúčelovú športovú halu a športoviská v predmetnom športovom areáli. 



Napriek uvedeným skutočnostiam došlo k schváleniu uznesenia, znenie ktorého umožňuje 
rôzny právny výklad. V záujme odstránenia možného rozličného výkladu podmienok zverenia 
a v záujme zabezpečenia právnej istoty mestskej časti Bratislava-Rača v pozícii správcu 
zverených pozemkov ako aj potencionálneho investora viacúčelovej športovej haly 
a športovísk na zverených pozemkov, sa navrhuje zmena znenia schváleného uznesenia č. 
1413/2014 zo dňa 30.01.2014 v tom zmysle, aby 
a) znenie uznesenia nepripúšťalo jeho možný výklad v tom smere, že vybudovaná 

viacúčelová športová hala a športoviská musia byť v správe mestskej časti Bratislava-Rača 
(návrh vypustiť slová „a ich následnej správy a užívania“) 

b) za porušenie účelu využitia zverených pozemkov sa nepovažovalo vybudovanie 
doplnkových objektov k viacúčelovej športovej hale a k športoviskám (napríklad 
ubytovacie kapacity), ktoré by boli vybudované v súlade s funkčným využitím zverených 
pozemkov a platnou reguláciou v zmysle územného plánu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























Návrh Dodatku č. 1 
k Protokolu č. 11 88 0126 14 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej 
časti Bratislava-Rača 

 
 
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-Rača 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava 
zastúpená starostom Mgr. Petrom Pilinským 
IČO: 00 304 557 

 
Článok 1 

 
 Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1413/2014 zo 

dňa 30.01.2014 boli mestskej časti Bratislava-Rača zverené do správy pozemky registra „C“ 
katastra nehnuteľností parc. č. 1511/3, 1511/31, 1511/32, 1511/33, 1511/34, 1511/35, 
1511/36, 1511/39, 1511/152 a 1511/155, k.ú. Rača, zapísané na LV č. 1628 vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy.  
 

Článok 2 
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

....../2014 zo dňa 26.06.2014 došlo ku zmene uznesenia č. 1413/2014 zo dňa 30.01.2014. 
Týmto Dodatkom č. 1 sa v zmysle prijatého uznesenia č. ...../2014 zo dňa 26.06.2014 
a) v článku 2 Protokolu č. 11 88 0126 14 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy 
mestskej časti Bratislava-Rača vypúšťajú slová „a ich následnej správy a užívania“ a na 
konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou, za ktorou sa vkladajú slová „za porušenie účelu 
využitia zverených pozemkov sa nepovažuje vybudovanie doplnkových objektov 
k viacúčelovej športovej hale a k športoviskám v súlade s funkčným využitím zverených 
pozemkov a platnou reguláciou v zmysle územného plánu.“, 

b) v článku 3 Protokolu č. 11 88 0126 14 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy 
mestskej časti Bratislava-Rača za slová „č.1413/2014“ vkladajú slová „v znení uznesenia 
č. ........./2014 zo dňa 26.06.2014“, vypúšťajú sa slová „a ich následnej správy a užívania“ 
a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou, za ktorou sa vkladajú slová „za porušenie 
účelu využitia zverených pozemkov sa nepovažuje vybudovanie doplnkových objektov 
k viacúčelovej športovej hale a k športoviskám v súlade s funkčným využitím zverených 
pozemkov a platnou reguláciou v zmysle územného plánu.“. 
Ostatné ustanovenia Protokolu č. 11 88 0126 14 00 o zverení nehnuteľného majetku 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do 
správy mestskej časti Bratislava-Rača zostávajú nezmenené. 
 

 
 
 



Článok 3 
 

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok č. 
1 je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a ods. 13 prvá veta 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov dňom 
nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR 
Bratislavy alebo na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača. 

 
Článok 4 

 
Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z 

ktorých každá strana dostane štyri exempláre. 
Strany si Dodatok č. 1 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-Rača 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-   –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
             Milan F t á č n i k      Mgr. Peter Pilinský 

         primátor                  starosta 

 


