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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 
1. alternatíva: 

schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy                            
č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014 nasledovne:  

 
- v časti A v bode 2. zverenie pozemkov sa v podmienke vypúšťa bod 2.  

 
 
2. alternatíva: 
 neschvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy                               

č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014. 
 

- v časti A v bode 2. zverenie pozemkov sa v podmienke vypúšťa bod 2.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  : Návrh na zmenu uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06.03.2014  

 
ŽIADATE Ľ  : Mestská časť Bratislava – Dúbravka  
    Žatevná 2, 841 02 Bratislava, IČO: 00 603 406  
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:  
 
parc. č.  druh pozemku                  výmera v m2                LV č.         účtovná  hodnota v EUR 
409         zastavané plochy            552      847                         27 484,56  
3400/160         ostatné plochy                     13450      847             66 968,90 
3100/1            zastavané plochy          2735                  847           136 178,05 
3100/2            zastavané plochy             97                 847               4 829,72 
3100/3            zastavané plochy            461      847___________ _ 22 953,59  
     Spolu: 17 295 m2       Spolu:      258 414,82 EUR 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 V rámci realizácie zámeny pozemkov  so spoločnosťou ZIPP Bratislava spol. s.r.o. boli mestskej 
časti Bratislava – Dúbravka zverené do správy pozemky parc. č. 409, 3400/160, 3100/1, 3100/2 a 3100/3 k. 
ú. Dúbravka s podmienkou, že pred podpisom protokolu o zverení pozemkov dôjde k podpisu protokolu 
o odňatí správy k pozemkom v k. ú. Dúbravka, parc. č.  881/9, 882/17 a 882/2 a ich navráteniu do priamej 
správy hlavného mesta SR Bratislavy a s podmienkou, že mestská časť Bratislava – Dúbravka zverené 
pozemky neprevedie na tretie subjekty. Zverenie pozemkov uvedených v špecifikácií 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. 409, 3400/160, 3100/1, 3100/2 a 3100/3 k. ú. 
Dúbravka s uvedenými podmienkami schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
uznesením č. 1427/2014 zo dňa 06.03.2014. Na základe schváleného uznesenia č. 1427/2014 bol pripravený 
Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv 
a záväzkov č. 11 88 0153 14 00, ktorý bol zo strany mestskej časti Bratislava – Dúbravka podpísaný dňa 
02.04.2014. Predmetný protokol nadobudol účinnosť dňa 18.04.2014. Starosta mestskej časti Bratislava – 
Dúbravka listom zo dňa  03.04.2014 požiadal hlavné mesto SR Bratislavu o vypracovanie dodatku 
k Protokolu č. 11 88 0153 14 00, ktorého predmetom bude vypustenie podmienky týkajúcej sa povinnosti 
mestskej časti Bratislava – Dúbravka nepreviesť zverené pozemky na tretie subjekty.  

Dôvodom podanej žiadosti je skutočnosť, že pri vzájomných stretnutiach vo veci poskytnutia 
pozemkov v k. ú. Dúbravka zverených mestskej časti na zámenu pozemkov za parčík Belopotockého ulici 
nebolo o takejto podmienke vôbec rokované a táto skutočnosť nebola mestskej časti oznámená. Starosta 
mestskej časti Bratislava – Dúbravka uvádza, že mestská časť poskytla mestu pozemky na výstavbu pre 
súkromnú spoločnosť a ako náhradu za poskytnuté pozemky jej mesto zverilo požadované pozemky, ale 
s podmienkou, ktorá bráni mestskej časti disponovať so zverenými pozemkami podľa vlastných zámerov. 
Uvedená podmienka je podľa stanoviska starostu mestskej časti Bratislava – Dúbravka nadbytočná nakoľko 
podľa čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy k prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 
zvereného do správy mestskej časti je potrebný predchádzajúci súhlas primátora, pričom je v kompetencii 
primátora, či súhlas udelí alebo neudelí.   
 Hlavné mesto SR Bratislava pri zverovaní nehnuteľností do správy mestským častiam postupuje 
jednotne a podmienku nemožnosti previesť zverované nehnuteľnosti na tretie subjekty uvádza do všetkých 
predkladaných materiálov.  
 Podľa záverov z operatívnej porady pána primátora hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 
02.06.2014 predkladáme materiál v dvoch alternatívach.  
 
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. 1427/2014 zo 
dňa 06.03.2014, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 409, 3400/160, 
3100/1, 3100/2 a 3100/3 v prospech mestskej časti Bratislava – Dúbravka“. 



































Návrh Dodatku č. 1  
k Protokolu o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov  
číslo: 11 88 0153 14 00 

  
 
 

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 – Dúbravka  
    Žatevná 2, 844 02 Bratislava 42 

zastúpená starostom Ing. Ján Sandtnerom 
    IČO: 00 603 406 
 
 

Článok 1 
 

 Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo 
dňa 06.03.2014 boli v bode 2. mestskej časti Bratislava – Dúbravka zverené do správy 
pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 409, 3400/160, 3100/1, 3100/2 a 3100/3 
k. ú. Dúbravka, zapísané na LV č. 847 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
s podmienkou, že pred podpisom protokolu o zverení pozemkov dôjde k podpisu protokolu 
o odňatí správy k pozemkom v k. ú. Dúbravka, parc. č.  881/9, 882/17 a 882/2 a ich 
navráteniu do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy a s podmienkou, že mestská časť 
Bratislava – Dúbravka zverené pozemky neprevedie na tretie subjekty.  
 

Článok 2 
 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy             
č. ....../2014 zo dňa 26.06.2014, ktorým sa mení uznesenie č. 1427/2014 zo dňa 06.03.2014 
bola podmienka č. 2 v bode 2 odstránená. Týmto Dodatkom č. 1 sa v zmysle prijatého 
uznesenia č. ...../2014 v celosti vypúšťa Článok 3 Protokolu o zverení správy nehnuteľného 
majetku hlavného mesta Slovenskej republiky a s ním súvisiacich práv a záväzkov č. 11 88 
0153 14 00.  

Ostatné ustanovenia Protokolu o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného 
mesta Slovenskej republiky a s ním súvisiacich práv a záväzkov č. 11 88 0153 14 00 
zostávajú nezmenené. 
 

Článok 3 
 

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Dodatok 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 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 – Dúbravka 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
       Milan   F t á č n i k      Ing.  Ján  S a n d t n e r  
        primátor                   starosta  
 


