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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1516/2014 zo dňa  
24. 04. 2014, takto: 
 
Text: „Novovytvorený pozemok parc. č.  15638/129 sa zveruje do správy mestskej časti 
Bratislava-Ružinov za účelom vybudovania, správy a údržby chodníka. Novovytvorený pozemok  
parc. č.  15638/60 sa zveruje do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov za účelom vybudovania, 
správy a údržby parkovacích miest...“ 
 
sa nahrádza textom:  „Novovytvorený pozemok parc. č.  15638/129 sa zveruje do správy mestskej 
časti Bratislava-Ružinov za účelom vybudovania, správy a údržby parkovacích miest, 
novovytvorený pozemok parc. č.  15640/60 sa zveruje do správy mestskej časti Bratislava-
Ružinov za účelom vybudovania, správy a údržby chodníka...“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  : Návrh na  zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  SR    
  Bratislavy č.  1516/2014 zo dňa 24. 04. 2014 

 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTI v k.ú. Ružinov 
POZEMOK  
parc. č.                druh pozemku           výmera v m2       poznámka_____  
15638/129                    ostatné plochy                    477                         GP č. 511/14             
15640/60                      ostatné plochy                    281                         GP č. 511/14             
15640/61                      ostatné plochy                      30                         GP č. 511/14             
Spolu                                                                       788 
 
novovytvorený pozemok  parc. č.  15638/129 – ostatné plochy vo výmere 477 m2 vznikol GP  č. 
511/14 oddelením z pozemku registra „C“ parc. č. 15638/12 – ostatné plochy vo výmere 3302 m2, 
ktorý je zapísaný na LV č. 1201, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy; 
novovytvorené pozemky parc. č.  15640/60 – ostatné plochy vo výmere 281 m2 a parc. č. 15640/61 
– ostatné plochy vo výmere 30 m2  vznikli GP  č. 511/14 oddelením z pozemku registra „C“ parc. 
č. 15640/1 – ostatné plochy vo výmere  3587 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1201 vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
SKUTKOVÝ STAV   
 
 Predmetom návrhu je zmena účelu zverenia novovytvorených pozemkov parc.                              
č. 15638/129 a parc. č. 15640/60 v k. ú. Ružinov do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov.  

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  SR Bratislavy č.  1516/2014 zo dňa  
24. 04. 2014 bolo schválené  zverenie pozemkov v k. ú. Ružinov, a to: 
1.  novovytvoreného pozemku  parc. č.  15638/129 – ostatné plochy vo výmere 477 m2, ktorý 
vznikol GP  č. 511/14 oddelením z pozemku registra „C“ parc. č. 15638/12 – ostatné plochy vo 
výmere 3302 m2, zapísaného na LV č. 1201;  
2. novovytvorených pozemkov parc. č.  15640/60 – ostatné plochy vo výmere 281 m2 a parc.                     
č. 15640/61 – ostatné plochy vo výmere 30 m2, ktoré vznikli GP  č. 511/14 oddelením z pozemku 
registra „C“ parc. č. 15640/1 – ostatné plochy vo výmere  3587 m2, zapísaného na LV č. 1201, 
do správy mestskej časti Bratislava–Ružinov. 
 Na novovytvorenom pozemku parc. č.  15638/129 plánuje mestská časť realizovať 
parkovacie miesta a na novovytvorenom pozemku parc. č.  15640/60 chodník. V pôvodnom 
uznesení bol účel zverenia zamenený. Zmenou uznesenia bude zjednotený účel zverenia so 
zámerom mestskej časti na novovytvorenom pozemku parc. č. 15638/129 vybudovať spravovať                
a udržiavať parkovacie miesta a na  novovytvorenom pozemku parc. č. 15640/60  vybudovať, 
spravovať  a udržiavať chodník.  
 Na základe uvedeného sa navrhuje  schváliť  zmena uznesenia  Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR  Bratislavy č.  1516/2014 zo dňa  24.04.2014 tak, ako je uvedené v návrhu 
uznesenia.  Ostatné  časti uznesenia zostávajú nezmenené. 
 
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  zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  SR Bratislavy č.  1516/2014 
zo dňa 24. 04. 2014, ktorým bolo schválené zverenie  novovytvorených pozemkov v Bratislave, parc. 
č.  15638/129, parc. č 15640/60, parc. č 15640/61, k. ú.  Ružinov, Medzilaborecká ulica, do správy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov“. 









    
 
 

 
 

 


