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           kód uzn. 5.1. 
                             

                
NÁVRH UZNESENIA 

 
 
 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 
 

doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 189/2019 

zo dňa 30. 05. 2019 v bode 5, v znení uznesenia č. 411/2020 zo dňa 27. 02. 2020, takto: 

 

pôvodný text: 

„Zverenie pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 1741/5 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 693 m² a časť parc. č. 1607/78 – ostatné plochy vo výmere cca 

1 376 m², LV č. 1628, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava, 

IČO 00304557, za účelom rekonštrukcie stavby, súpis. č. 2521, na pozemku, parc. č. 1741/5, 

ktorá je vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Rača – vybudovanie zariadenia pre 

poskytovanie opatrovateľských a ďalších sociálnych služieb a zariadenia pre deti 

predškolského veku – materskej školy, ktorý bude slúžiť obyvateľom mestskej časti 

Bratislava-Rača; parcelné číslo a výmera pozemku odčleneného od parc. č. 1607/78 budú 

spresnené následne spracovaným geometrickým plánom.“ 

 

sa nahrádza textom v znení: 

„Zverenie pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 1741/5 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 693 m² a časť parc. č. 1607/78 – ostatné plochy vo výmere cca 

1 376 m², LV č. 1628, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava, 

IČO 00304557, za účelom rekonštrukcie alebo asanácie stavby, súpis. č. 2521, na pozemku 

parc. č. 1741/5, ktorá je vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Rača a následného 

vybudovania zariadenia pre poskytovanie opatrovateľských a ďalších sociálnych služieb 

a (alt. alebo) zariadenia pre deti predškolského veku – materskej školy, ktoré bude slúžiť 

obyvateľom mestskej časti Bratislava-Rača; parcelné číslo a výmera pozemku odčleneného od 

parc. č. 1607/78 budú spresnené následne spracovaným geometrickým plánom.“ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 189/2019 zo dňa 30.05.2019 

v bode 5, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov do správy 

mestskej časti Bratislava-Rača, v znení uznesenia č. 411/2020 zo 

dňa 27.2.2020. 

 

ŽIADATEĽ:                         Mestská časť Bratislava-Rača 

                                               Kubačova 21 

                                               831 06 Bratislava 35 

 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV 
k. ú. Ružinov 
p. č.        druh pozemku výmera_ pozn.__  _________                     
1741/5       zastavané plochy    693 m²  LV č. 1628 

1607/78     ostatné plochy    1416 m² LV č. 1628 

       Spolu vo výmere 2 109 m² 
SKUTKOVÝ  STAV 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava na svojom riadnom zasadnutí dňa 

30.05.2019 prijalo uznesenie č. 189/2019, ktorým v bode 5 schválilo zverenie pozemkov 

registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 1741/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

693 m² a časť parc. č. 1607/78 – ostatné plochy vo výmere cca 1 376 m², LV č. 1628, 

do správy mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava, IČO 00304557, za účelom 

rekonštrukcie stavby, súpis. č. 2521, na pozemku, parc. č. 1741/5, ktorá je vo vlastníctve 

mestskej časti Bratislava-Rača – vybudovanie zariadenia pre poskytovanie opatrovateľských 

a ďalších sociálnych služieb, ktorý bude slúžiť obyvateľom mestskej časti Bratislava-Rača. 

Dňa 09.08.2019 bol uzatvorený Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného 

mesta SR Bratislavy a sním súvisiacich práv a záväzkov č. 11 88 0505 19 00, ktorý bol 

zverejnený dňa 19.08.2019 na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy, a teda účinnosť 

nadobudol dňa 20.08.2019. 

Listom doručeným do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy dňa 05.02.2020 

požiadala mestská časť Bratislava-Rača o doplnenie účelu vyššie uvedeného zverenia 

nehnuteľností o zariadenie pre deti predškolského veku – materskej školy. Svoju žiadosť 

odôvodnila tým, že mestská časť Bratislava-Rača má aktuálny nedostatok kapacít materských 

škôl a výstavbou materskej školy by získala pre obyvateľov mestskej časti ďalšie chýbajúce 

miesta pre deti predškolského veku. Podľa mestskej časti je objekt materskej školy 

navrhovaný natoľko variabilne, že v budúcnosti je možné ho využiť aj na poskytovanie 

opatrovateľských a sociálnych služieb. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava na svojom zasadnutí dňa 27.02.2020 

prijalo uznesenie č. 411/2020, ktorým schválilo doplnenie uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 189/2019 zo dňa 30.05.2019 v bude 5 tak, že 

za slová „...ďalších sociálnych služieb“ sa dopĺňa text v znení: „a zariadenia pre deti 

predškolského veku – materskej školy“. 

Dňa 21.04.2020 bol uzatvorený Dodatok číslo 11 88 0505 19 01 k Protokolu o zverení správy 

nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich 

práv a záväzkov číslo: 11 88 0505 19 00 zo dňa 09.08.2019, ktorým sa Čl. 2 ods. 1 protokolu 

mení tak, že bol doplnený účel uvedených nehnuteľností o zariadenie pre deti predškolského 



veku – materské školy. Dodatok bol zverejnený dňa 21.04.2021 na webovom sídle hlavného 

mesta SR Bratislavy, a teda účinnosť nadobudol dňa 22.04.2021. 

Listom doručeným do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15.10.2020 

požiadala mestská časť Bratislava-Rača o dozverenie pozemkov. Svoju žiadosť odôvodnila 

tým, že je nutné vybudovať parkovacie miesta potrebné na zabezpečenie povolení 

a prevádzky materskej školy, ako aj z dôvodu úpravy projektu na územné konanie a 

zabezpečenie súladu stavby s územným plánom. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 17.12.2020 

zároveň prijalo uznesenie č. 709/2020, ktorým v bode 3 schválilo zverenie pozemkov v k. ú. 

Rača, a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 1607/215 – ostatné plocha vo výmere 91 m², LV 

č. 1628, a novovytvorených pozemkov vzniknutých podľa GP č. 16-6/200 odčlenením 

z pozemkov registra „E“ KN parc. č. 1732, parc. č. 1733, parc. č. 1734, parc. č. 1735/2, parc. 

č. 1731/2 a parc. č. 1730/2, LV č. 1628, a to parc. č. 1607/236 – ostatné plochy vo výmere 

160 m², vzniknutý z časti pozemkov registra „E“ KN parc. č. 1735/2 (diel 15 vo výmere 28 

m²),  parc. č. 1734 (diel 11 vo výmere 85 m²), parc. č. 1733 (diel 8 vo výmere 47 m²), parc. č. 

1607/237 – ostatné plochy vo výmere 17 m², vzniknutý z časti pozemku registra „E“ KN parc. 

č. 1734 (diel 12 vo výmere 17 m²), parc. č. 1607/238 – ostatné plochy vo výmere 203 m², 

vzniknutý z časti pozemkov registra „E“ KN parc. č. 1732 (diel 6 vo výmere 21 m²), parc. 

č. 1733 (diel 9 vo výmere 42 m²), parc. č. 1734 (diel 13 vo výmere 85 m²), parc. č. 1731/2 

(diel 4 vo výmere 23 m²), parc. č. 1730/2 (diel 2 vo výmere 32 m²) a parc. č. 22877/42 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 103 m², vzniknutý z časti pozemkov registra „E“ KN 

parc. č. 1732 (diel 5 vo výmere 9 m²), parc. č.  1733 (diel 7 vo výmere 24 m²), parc. č. 1734 

(diel 10 vo výmere 21 m²), parc. č. 1735/2 (diel 14 vo výmere 4 m²), parc. č. 1731/2 (diel 3 vo 

výmere 11 m²), parc. č. 1730/2 (diel 1 vo výmere 34 m²), vrátane stavieb – spevnených plôch, 

ktoré sa na pozemkoch nachádzajú, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 

Bratislava, IČO 00304557, za účelom vybudovania parkovacích miest potrebných na 

zabezpečenie povolení a prevádzky materskej školy ako aj z dôvodu úpravy projektu na 

územné konanie a zabezpečenie súladu stavby s územným plánom. 

Mestská časť Bratislava-Rača požiadala emailom dňa 13.09.2021 o doplnenie uznesenia, 

z dôvodu pripravovaného projektu vybudovania novej budovy materskej školy, nakoľko 

pôvodne zamýšľaná rekonštrukcia stavby - bývalého Tramínu, nevyhovuje priestorovo, 

rozmerovo, ani technicky potrebám, ktoré v sebe nesie vybudovanie zariadenia pre deti 

predškolského veku - materskej školy. Nový projekt je dispozične riešený tak, aby sa 

v prípade dlhodobo očakávaného zníženia počtu detí, vedel uvedený priestor modifikovať na 

zariadenie pre poskytovanie opatrovateľských a ďalších sociálnych služieb.  
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Okres

Obec

Katastrálne územie

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

103 Bratislava 111

529354 Bratislava-Rača

805866 Rača

Dátum vyhotovenia 

Čas vyhotovenia 

Údaje platné k

21.9.2021 

16:32:40

20.9.2021 18:00:00

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1628

v v

CAST A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape
Počet parciel: 202

Parcelné číslo Výmera v 
nŕ

Drah pozemkn Spôsob
vynživaiúa
pozemkn

Drah chránenej 
nehnnteľnosti

Spoločná
neimnteľnosť

Umiestnenie
pozemkn

Drah
právneho
vzťahn

212/3 199 Ostatná plocha 37 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

212/4 113 Vinica 3 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

212/5 215 Vinica 3 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

212/6 73 Vinica 3 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

212/7 57 Vinica 3 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

212/8 45 Ostatná plocha 37 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

212/9 21 Ostatná plocha 37 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

212/10 21 Ostatná plocha 37 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

212/11 10 Ostatná plocha 37 1 2

1 z 25



Iné údaje: 
Bez zápisu

212/12 9 Ostatná plocha 37 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

217/8 78 Záhrada 4 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

217/12 2 Záhrada 4 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

217/13 1 Záhrada 4 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

430/1 119 Zastavaná plocha 22 1 1
a nádvorie

Iné údaje:
Bez zápisn

513/4 3581 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

513/58 477 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

513/67 3 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

513/68 31 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 6315 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 513/68 je evidovaný na liste vlastiúctva č. 321.

Iné údaje:
Bez zápisn

513/69 2 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

513/76 153 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

513/81 67 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

513/82 86 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

513/84 162 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

513/85 43 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

513/86 96 Ostatná plocha 37 1 1
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Iné údaje: 
Bez zápisu

513/87 42 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

513/88 42 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

513/89 8 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

513/110 57 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

513/111 20 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

513/112 59 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

513/113 3 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

513/114 12 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

513/115 15 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

513/116 20 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

513/117 11 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

513/118 16 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

513/119 35 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

679/3 807 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

891/30 52 Zastavaná plocha 
a nádvorie

25 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

891/33 51 Zastavaná plocha 
a nádvorie

25 1 1 9
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Iné údaje:
Bez zápisu

891/36 7607 Zastavaná plocha 18 1 1
a nádvorie

Iné údaje: 
Bez zápisn

891/37 3787 Zastavaná plocha 16 1 1
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 7471 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 891/37

Iné údaje: 
Bez zápisn

891/38 944 Zastavaná plocha 
a rrádvorie

17 1 1

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 10313 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 891/38

Iné údaje:
Bez zápisn

891/89 4246 Zastavaná plocha 99 1 1
a nádvorie

Iné údaje:
Bez zápisn

891/151 298 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 9682 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 89I/I5I je evidovaný na liste vlastrúctva č.
12989.

Iné údaje:
Bez zápisn

891/296 10086 Zastavaná plocha 18 1 1
a nádvorie

Iné údaje:
Bez zápisn

935 271 Zastavaná plocha 16 1 1
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 10062 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 935

Iné údaje:
Bez zápisn

1007/24 267 Zastavaná plocha 16 1 1
a rrádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 10064 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1007/24

Iné údaje:
Bez zápisn

1007/39 277 Zastavaná plocha 16 1 1
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 10063 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1007/39

Iné údaje:
Bez zápisn

1007/41 64 Zastavaná plocha 25 1 1
a nádvorie

Iné údaje:
Bez zápisn

1024/2 593 Ostatrrá plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1307/5 354 Zastavaná plocha 25 1 1
a rrádvorie
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Iné údaje: 
Bez zápisu

1461/7 2299 Zastavaná plocha 25 1 1
a nádvorie

Iné údaje:
Bez zápisn

1510/1 506 Zastavaná plocha 17 1 1
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 10066 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1510/1

Iné údaje:
Bez zápisn

1510/4 234 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 9562 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1510/4 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
9280.

Iné údaje:
Bez zápisn

1511/1 12187 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1511/3 18862 Ostatná plocha 30 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1511/9 655 Trvalý trávny 7 1 1
porast

Iné údaje:
Bez zápisn

1511/31 331 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1511/32 351 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1511/33 179 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1511/34 180 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1511/35 1210 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1511/36 3402 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1511/39 251 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1511/42 156 Trvalý trávny 7 1 1
porast

Iné údaje:
Bez zápisn
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1511/44 151 Trvalý trávny 
porast

7 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisu

1511/48 680 Trvalý trávny 
porast

7 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/61 3256 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/87 22 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/88 408 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/89 473 Trvalý trávny 
porast

7 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/91 17 Trvalý trávny 
porast

7 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/140 19 Trvalý trávny 
porast

7 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/142 35 Trvalý trávny 
porast

7 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/145 27 Trvalý trávny 
porast

7 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/146 10 Trvalý trávny 
porast

7 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/147 10 Trvalý trávny 
porast

7 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/148 22 Trvalý trávny 
porast

7 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/149 21 Trvalý trávny 
porast

7 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn
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1511/150 25 Trvalý trávny 
porast

7 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisu

1511/152 309 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/155 565 Ostatná plocha 34 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/156 2950 Ostatná plocha 30 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/158 19 Trvalý trávny 
porast

7 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/161 7282 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/163 175 Trvalý trávny 
porast

7 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/204 205 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/205 822 Ostatná plocha 34 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/206 78 Ostatná plocha 34 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/207 885 Ostatná plocha 34 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/208 132 Ostatná plocha 34 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/209 2143 Ostatná plocha 34 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/210 151 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1511/211 68 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1512/1 1058 Zastavaná plocha 
a nádvorie

16 1 1
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Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 2556 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1512/1 je evidovaný na liste vlastníctva č.
4606.

Iné údaje: 
Bez zápisn

1512/9 2201 Zastavaná plocha 
a nádvorie

25 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1512/10 334 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1512/12 13 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1512/13 26 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1516/7 292 Vodná plocha 11 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1516/8 285 Trvalý trávny 
porast

7 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1516/9 173 Trvalý trávny 
porast

7 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1516/68 155 Trvalý trávny 
porast

7 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1516/70 333 Vodná plocha 11 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1531/12 1870 Zastavaná plocha 
a nádvorie

16 1 1 5

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 7441 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1531/12 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
4567.

Iné údaje: 
Bez zápisn

1531/58 135 Zastavaná plocha 
a nádvorie

18 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1531/59 489 Zastavaná plocha 
a nádvorie

18 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

1531/60 354 Zastavaná plocha 
a nádvorie

18 1 1
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Iné údaje:
Bez zápisu

1537/11 982 Zastavaná plocha 22 1 1
a nádvorie

Iné údaje:
Bez zápisn

1607/78 1325 Ostatná plocha 29 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1607/215 91 Ostatná plocha 29 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1607/236 160 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1607/237 17 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1607/238 203 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1741/5 693 Zastavaná plocha 16 1 1
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 2521 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/5 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
3494.

Iné údaje:
Bez zápisn

1741/6 22 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 8233 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/6 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
5495.

Iné údaje:
Bez zápisn

1741/7 19 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 9113 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/7 je evidovaný na liste vlastníctva č.
5649.

Iné údaje:
Bez zápisn

1741/8 18 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 8664 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/8 je evidovaný na liste vlastníctva č.
1447.

Iné údaje:
Bez zápisn

1741/9 19 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 2007 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/9 je evidovaný na liste vlastníctva č.
3278.

Iné údaje:
Bez zápisn

1741/10 19 Zastavaná plocha 16 1 1
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 8191 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/10 je evidovaný na liste vlastníctva č.
5009.
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1741/11 19 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Iné údaje:
Bez zápisu

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 9625 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/11 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
1775.

Iné údaje: 
Bez zápisn

1741/12 19 Zastavaná plocha 16 1 1
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 8218 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/12 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
5103.

Iné údaje: 
Bez zápisn

1741/13 19 Zastavaná plocha 16 1 1
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 2003 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/13 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
2816.

Iné údaje: 
Bez zápisn

1741/14 19 Zastavaná plocha 16 1 1
a rrádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 8409 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/14 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
5183.

Iné údaje: 
Bez zápisn

1741/15 18 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a rrádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 8938 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/15 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
10486.

Iné údaje: 
Bez zápisn

1741/16 19 Zastavaná plocha 16 1 1
a rrádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 2000 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/16 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
3717.

Iné údaje: 
Bez zápisn

1741/17 23 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a rrádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 8936 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/17 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
5499.

Iné údaje: 
Bez zápisn

1741/18 20 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a rrádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 8627 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/18 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
3896.

Iné údaje: 
Bez zápisn

1741/19 20 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a rrádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 1997 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/19 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
3887.

Iné údaje:
Bez zápisn

10 z 25



1741/20 20 Zastavaná plocha 
a nádvorie

16 1 1 5

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 8935 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/20 je evidovaný na liste vlastníctva č.
13272.

Iné údaje:
Bez zápisn

1741/21 20 Zastavaná plocha 16 1 1
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 1995 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/21 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
4812.

Iné údaje:
Bez zápisn

1741/22 20 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 1994 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/22 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
3923.

Iné údaje:
Bez zápisn

1741/51 23 Zastavaná plocha 25 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 9096 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 1741/51 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
5424.

Iné údaje:
Bez zápisn

2613/9 6 Ostatná plocha 37 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

2613/10 5 Ostatná plocha 37 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

2819/42 69 Zastavaná plocha 18 1 1
a nádvorie

Iné údaje:
Bez zápisn

3201/28 262 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

3282/132 475 Zastavaná plocha 22 1 1
a rrádvorie

Iné údaje:
Bez zápisn

3500/14 792 Zastavaná plocha 25 1 1
a rrádvorie

Iné údaje:
Bez zápisn

3500/15 944 Zastavaná plocha 25 1 1
a rrádvorie

Iné údaje:
Bez zápisn

4778/2 2219 Zastavaná plocha 16 1 1
a rrádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 1593 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 4778/2

Iné údaje:
Bez zápisn

4778/3 609 Ostatná plocha 37 1 1
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Iné údaje: 
Bez zápisu

4778/93 212 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

4802/3 155 Zastavaná plocha 
a nádvorie

25 1 2

Iné údaje: 
Bez zápisn

6154/22 6726 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

7053 60 Zastavaná plocha 
a nádvorie

25 1 2

Iné údaje: 
Bez zápisn

7054 584 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 2

Iné údaje: 
Bez zápisn

7055 5139 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 2

Iné údaje: 
Bez zápisn

7057 4815 Zastavaná plocha 
a nádvorie

25 1 2

Iné údaje: 
Bez zápisn

7060 463 Zastavaná plocha 
a nádvorie

25 1 2

Iné údaje: 
Bez zápisn

7061 2012 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 2

Iné údaje: 
Bez zápisn

7062 347 Zastavaná plocha 
a nádvorie

25 1 2

Iné údaje: 
Bez zápisn

17342/203 1450 Ostatná plocha 37 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

17360/16 530 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

17360/17 525 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

17360/18 1444 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1
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17360/25 131 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

17424/54 13 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

17424/55 36 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

17424/56 16 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

Iné údaje: 
Bez zápisn

17455/1 25634 Zastavaná plocha 
a nádvorie

22 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

17455/2 248 Zastavaná plocha 
a nádvorie

16 1 1 5

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 2389 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17455/2 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
12086.

Iné údaje: 
Bez zápisn

17455/3 11 Zastavaná plocha 
a nádvorie

25 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

17455/4 45 Zastavaná plocha 
a nádvorie

25 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

17455/5 198 Zastavaná plocha 
a nádvorie

16 1 1

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo I00I6 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17455/5 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
12086.

Iné údaje: 
Bez zápisn

17467/1 14496 Zastavaná plocha 16 1 1
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo I00I8 evidovanej na pozemkn parcelné čislo I7467/I je evidovaný na liste vlastiúctva č.
12086.

Iné údaje: 
Bez zápisn

17467/2 3450 Zastavaná plocha 
a nádvorie

18 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

17467/3 446 Zastavaná plocha 
a nádvorie

16 1 1

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo I00I7 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17467/3 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
12086.
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Iné údaje:
Bez zápisu

17484/1 3536 Ostatná plocha 29 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

17484/2 384 Zastavaná plocha 
a nádvorie

25 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

17491/16 350 Zastavaná plocha 
a nádvorie

18 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

17557/6 18 Zastavaná plocha 
a nádvorie

17 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

17557/7 18 Zastavaná plocha 
a nádvorie

17 1 1

Iné údaje: 
Bez zápisn

17557/8 18 Zastavaná plocha 
a nádvorie

16 1 1 5

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 1533 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17557/8 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
4607.

Iné údaje: 
Bez zápisn

17557/12 25 Zastavaná plocha 
a nádvorie

16 1 1 5

Iné údaje: 
Bez zápisn

17557/14 24 Zastavaná plocha 
a nádvorie

16 1 1 5

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 6012 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17557/14 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
39II.

Iné údaje: 
Bez zápisn

17557/15 24 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 60II evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17557/15 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
3910.

Iné údaje: 
Bez zápisn

17562/10 18 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 9299 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17562/10 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
12239.

Iné údaje: 
Bez zápisn

17562/11 18 Zastavaná plocha 17 1 1
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 9540 evidovanej na pozemkn parcelné čislo I7562/II je evidovaný na liste vlastiúctva č.
9320.

Iné údaje:
Bez zápisn
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17562/12 18 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 1547 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17562/12 je evidovaný na liste vlastníctva č.
4537.

Iné údaje: 
Bez zápisn

17562/13 18 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 8248 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17562/13 je evidovaný na liste vlastiúctva č.
5115.

Iné údaje: 
Bez zápisn

17562/14 18 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 8232 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17562/14 je evidovaný na liste vlastníctva č.
4928.

Iné údaje: 
Bez zápisn

17562/15 18 Zastavaná plocha 16 1 1
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 9319 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17562/15 je evidovaný na liste vlastníctva č.
4538.

Iné údaje: 
Bez zápisn

17562/16 18 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 9763 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17562/16 je evidovaný na liste vlastníctva č.
10155.

Iné údaje: 
Bez zápisn

17562/17 18 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 9356 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17562/17 je evidovaný na liste vlastníctva č.
9798.

Iné údaje: 
Bez zápisn

17562/18 18 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 9303 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17562/18 je evidovaný na liste vlastníctva č.
3893.

Iné údaje: 
Bez zápisn

17562/19 18 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 6001 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17562/19 je evidovaný na liste vlastníctva č.
3485.

Iné údaje: 
Bez zápisn

17562/28 19 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 8340 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17562/28 je evidovaný na liste vlastníctva č.
8378.

Iné údaje: 
Bez zápisn

17562/29 18 Zastavaná plocha 16 1 1
a nádvorie
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Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 8341 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17562/29 je evidovaný na liste vlastníctva č.
5077.

Iné údaje:
Bez zápisn

17562/30 18 Zastavaná plocha 17 1 1
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17562/30 je evidovaný na liste vlastiúctva č. 1352.

Iné údaje:
Bez zápisn

17562/31 18 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 1535 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17562/31 je evidovaný na liste vlastníctva č.
4413.

Iné údaje:
Bez zápisn

17562/32 18 Zastavaná plocha 16 1 1 5
a nádvorie

Právny vzťah k stavbe súpisné čislo 9190 evidovanej na pozemkn parcelné čislo 17562/32 je evidovaný na liste vlastníctva č.
5502.

Iné údaje:
Bez zápisn

19179/3 76 Ostatná plocha 37 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

19179/7 259 Zastavaná plocha 22 1 2
a nádvorie

Iné údaje:
Bez zápisn

19179/27 396 Záhrada 4 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

19179/46 62 Ostatná plocha 37 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

19179/47 108 Ostatná plocha 37 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

19179/48 63 Ostatná plocha 37 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

22860/2 50 Zastavaná plocha 22 1 1
a nádvorie

Iné údaje:
Bez zápisn

22877/42 103 Zastavaná plocha 22 1 1
a nádvorie

Iné údaje:
Bez zápisn

Legenda

Spôsob využívania pozemku

3 Pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne 
odstránený
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4 Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestnje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny

7 Pozemok lúky a pasienkn trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevynživaný pre trvalý trávny porast

11 Vodný tok (prirodzený - rieka, potok; nmelý - kanál, náhon a iné)

16 Pozemok, na ktorom je postavená nebytová bndova označená súpisným číslom

17 Pozemok, na ktorom je postavená bndova bez označeiúa súpisným číslom

18 Pozemok, na ktorom j e dvor

22 Pozemok, na ktorom je postavená inžiiúerska stavba - cestná, miestna a účelová kommúkácia, lesná cesta, poľná 
cesta, chodiúk, nekryté parkovisko a ich súčasti

25 Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžiiúerska stavba a jej súčasti

29 Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, nličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na 
rekreačné a poľoviúcke vynživaiúe

30 Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, antokemp, táborisko a iné

34 Pozemok, na ktorom je maiúpnlačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu

37 Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamenim a iné plochy, ktoré 
neposkytujú trvalý úžitok

99 Pozemok využívaný podľa drahn pozemkn

Spoločná nehnntelnosť

1 Pozemok lúe je spoločnou nehnuteľnosťou

Umiestneiúe pozemkn

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

Drah právneho vzťahn

5 Vlastiúk pozemkn lúe je vlastiúkom stavby postavenej na tomto pozemkn

9 Duplicitné alebo viacnásobné vlastiúctvo k tej istej nehnnteľnosti alebo k jej časti

Parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu
Počet parciel: 12

Parcelné čislo Výmera v nŕ Drah pozemkn Pôvodné
katastrálne

územie

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestneiúe
pozemkn

1728/1 330 Vinica 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

1730/1 285 Vinica 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

1730/2 174 Vinica 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1731/1 4 Vinica 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn

1731/2 81 Vinica 1 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1732 92 Vinica 1 2

Iné údaje:
Bez zápisn
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1733 198 Vinica 1 2

Iné údaje:
Bez zápisu

1734 389 Vinica 1 2

Iné údaje:
Bez zápisu

1735/1 415 Vinica 1 2

Iné údaje:
Bez zápisu

1735/2 847 Vinica 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

4830 2699 Ornápôda 1 2

Iné údaje:
Bez zápisu

17482 220 Orná pôda 2 1 2

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom územi obce

2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou 

Pôvodné katastrálne územie

2 Bratislava

Stavby
Počet stavieb: 11

Súpisné
čislo

Na pozemku 
parcelné čislo

Drah
stavby

Popis stavby Drah chránenej 
nehnuteľnosti

Umiestnenie
stavby

1593 4778/2 20 stavba 1

Iné údaje:
Bez zápisu

2508 17574/7 20 stavba 1
17574/1

Právny vzťah k pozemku parcelné čislo 17574/1 pod stavbou s.č. 2508 nie je evidovaný na liste vlastnictva.
Právny vzťah k pozemku parcelné čislo 17574/7 pod stavbou s.č. 2508 je evidovaný na liste vlastnictva č. 4134.

Iné údaje:
Bez zápisu

7471 891/37 20 stavba 1

Iné údaje:
Bez zápisu

10062 935 18 Kotolňa Barónka 4, Kafendova 1

Iné údaje:
Bez zápisu

10063 1007/39 18 Kotolňa Barónka 1, Úžiny 1

Iné údaje:
Bez zápisu
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10064 1007/24 18 Kotolňa Barónka 2, Plickova 1

Iné údaje:
Bez zápisn

10065 862 18 Kotolňa Barónka 5, Mudrochova 1

Právny vzťah k pozemkn parcelné čislo 862 pod stavbou s.č. 10065 lúe je evidovaný na liste vlastiúctva.

Iné údaje:
Bez zápisn

10066 1510/1 18 Kotolňa Hečkova 1

Iné údaje:
Bez zápisn

10313 891/38 11 ZŠ a telocvičňa - Plickova 9 1

Iné údaje:
Bez zápisn

1492/2 17 dom smútku 1

Právny vzťah k pozemkn parcelné čislo 1492/2 pod stavbou lúe je evidovaný na liste vlastiúctva.

Iné údaje:
Bez zápisn

3201/21 18 trafostarúca 1

Právny vzťah k pozemkn parcelné čislo 3201/21 pod stavbou je evidovaný na liste vlastnictva č. 3748.

Iné údaje:
Bez zápisn

Legenda

Drah stavby

11 Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum

17 Bndova na vykonávanie náboženských aktivit, krematóriá a domy smútku

18 Bndova technickej vybavenosti šidla (výmeimiková stanica, bndova na rozvod energii, čerpacia a prečerpávacia 
stanica, úpravňa vody, transformačná staiúca a rozvodňa, bndova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné)

20 Iná bndova

Umiestneiúe stavby

1 Stavba postavená na zemskom povrchu

v v

CAST B: v l a s t n íc i  A INE OPRÁVNENE OSOBY Z PRAVA K NEHNUTELTSľOSTI

Vlastník
Počet vlastiúkov: 1

Poradové
čislo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov 
Miesto trvalého pobytu / Šidlo
Dátum narodenia, rodné čislo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spolnvlastnicky
podiel

1 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR, IČO: 
603481

1/1

Titul nadobudnutia
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Žiadosť OSMM-6566/98/Kr zo dňa 18.12.1998,GP 24/97
Žiadosť OSMM-6034/99/Kr zo dňa 23.8.1999,GP 37/99
Rozhodnutie o prideleni súpisného čisla č.OVaÚP-328-3754/74 zo dňa 29.5.1975
Žiadosť OSMM/3755/97 z 26.9.1997,GP 29/97
Žiadosť č.OSMM-3568/98/Se zo dňa 10.7.1998,GP 42/98
Osvedčenie o vydržani N 57/97 zo dňa 4.7.1997,GP 70/95
Žiadosť OSMM/3168/98-Se zo dňa 23.7.1998,GP 13/98
Rozhodnutie OPPaLH/2002/0003-111 zo dňa 22.10.2002
Delimitačný protokol zo dňa 28.8.2002
Žiadosť o zápis č. MAG-34102/03/No zo dňa 31.7.2003
Žiadosť o zápis č.MAG-03/47576/65178/Ks zo dňa 3.12.2003
Žiadosť o zápis č. 42470/03-68272-6 zo dňa 17.12.2003
Žiadosť o zápis GP 10/2002
Žiadosť o zápis č.MSG/2004/20460/36117-1 zo dňa 10.6.2004
Rozhodnutie o vyvlastneiu č. Výst-330-251/a-66-St/14 zo dňa 14.3.1966, zákon č. 138/1991 Zb., rozhodnutie X- 
453/06 právoplatné dňa 8.1.2007.
Žiadosť o zápis MAG/06/No/Rača/37567/84735-l zo dňa 20.12.2006, GP č. 165/2006
Zámeimá zmluva V-17066/07 zo dňa 20.6.2007
Žiadosť o zápis MAG/06/1487/16330-6 zo dňa 10.03.2006
Žiadosť o zápis č.MAGS SNM 42969/08-2/291366, Z-8276/08
Osvedčenie o vydržani N 82/2008, Nz 20149/2008, NCRls 19945/2008 zo 14.05.2008
Osvedčeiňe o vydržaiu N 152/2008 zo dňa 05.08.2008
Žiadosť č. MAGS SNM zo dňa 30.7.2008
Žiadosť č. MAGS SNM 4012/2007-11797 zo dňa 29.1.2007 - GP č. 308/2006, Osvedčenie o vydržani N 156/2008, 
Nz 33042/2008 zo dňa 5.8.2008, Z-842/07
Protokol o prechode majetku č. 0018/3625-93/OZ02-2009 zo dňa 9.4.2010,Z-6057/10 
Zámeimá zmluva, podľa V-12966/15 zo dňa 27.05.2015
Rozhodnutie MČ BA - Rača Č.10226/1975/2015/UPSP-PR zo dňa 9.7.2015, právoplatné dňa 27.7.2015, Z-2083/16
Žadosť o zápis stavieb, zverovaci protokol č. 22/1992, Potvrdenie o prideleni súpisného a orientačného čisla:
č. 3751/1366/2016/ÚPSP-PRG zo dňa 8.3.2016,
č. 4235/1437/2016/ÚPSP-PRO zo dňa 8.3.2016,
č. 4236/1438/2016/ÚPSP-PRO zo dňa 8.3.2016,
č. 4237/1439/2016/ÚPSP-PRO zo dňa 8.3.2016,
č. 4238/1436/2016/ÚPSP-PRO zo dňa 8.3.2016, Z-5968/16
Kolaudačné rozhodnutie Č.11498/1963/2016/UPSP-PR zo dňa 7.7.2016 a Č.11497/1962/2016/UPSP-PR zo dňa
7.7.2016 v zmysle GP č.26/2016 (over.č. 977/2016), Z-24645/16.
Zmluva o bezodplatnom prevode vlatiúckeho práva V-10747/2017 zo dňa 29.05.2017 
Potvrdenie o prideleni súpisného čisla 21312/2974/2020/VS-HAJ zo dňa 14.12.2020, Z-24975/2020

Iné údaje

Zápis GP č. 149/2007(p.č.l9179/46-48), Z-6057/10
Kolaudačné rozhodnutie na časť stavby CSS Púchovská - Pri vinohradoch č. MAGS SSU 57152/2009-352396- 
4/GrMi zo dňa 14.1.2010, Z-11854/10 
GPč. 129/2009, Z-11854/10
Protokol o zápise evidenčnej zmeny v katastrálnom operáte podľa R-105/12 zo dňa 13.01.2012 
Protokol č. 118402479800 o zverení majetku a s nim súvisiacich práv a záväzkov v prospech Mestskej časti 
Bratislava - Rača zo dňa 21.04.1998
Rozhodnutie o oprave chyby č. X-30/12 zo dňa 23.03.2012, právoplatné dňa 25.04.2012.
Zápis GP č.33/2014 na oddelenie pozemkn p.č.17360/25, úradne overený dňa 24.9.2014 pod č.2026/2014, R- 
5962/14
GP č. 37/2015 (č.overenia 518/2015)
Zápis GP Č.31/2015, overený dňa 5.6.2015 pod č. 1135/2015, Z-2083/16
Zápis GP č. 20/2014 (úradne overený pod č. 1276/2015) pre budovy areál DPB a.s., Krasňany, Z-12967/16 
Zápis GP 12/2015 na oddelenie pozemkov pare. č. 1511/205-209 (over.č.2671/15), R-4051/16 
Zápis GP 10/2007 (over. č.820/07), R-7163/16
Zápis GP ov.č. 1245/2006 na zameraiúe novostavby p.č. 891/151, Z-8826/19
Rozhodnutie Okresného úradu č. X-412/2019 zo dňa 22.08.2019, ZPMZ č. E 7184
Žiadosť o zápis OGČ/No/19/36683/390647 zo dňa 11.07.2019, Zápis GP č.Gl-1209/2019; R-5030/2019.
GP overený 27.8.2019 pod č. Gl-1430/2019 
Rozhodnutie OÚ č. X-575/2019 zo dňa 03.01.2020.
Zápis GP č. over. 2082/2019, Z-10701/2020 
Zápis GP over. č. Gl-2450/2020, R-594/2021

Poznámky

Bez zápisn.

Správca
Počet správcov: 1

Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov K nehnnteľnosti
čislo Miesto trvalého pobytu / Šidlo K vlastiúkovi
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Dátum narodenia, rodné čislo / IČO / Iný identifikačný údaj

2 Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava, PSČ 831 06, SR, IČO: 304557

Titul nadobudnutia

Bez zápisn.

Iné údaje

K vlastiúkovi č. 1 je správa k nehnnteľnosti na parcelné čislo 1531/12, 1531/58, 1531/59, 15631/60, 1537/11 
K vlastníkovi č. 1 je správa na pozemky registra CKN pare.č. 1511/3, 1511/31, 1511/32, 1511/33, 1511/34, 1511/35, 
1511/36, 1511/39, 1511/152, 1511/155 podľa protokolu č. 11 88 0126 14 00 o zverení nehnuteľného majetku, Z- 
19002/14
K vlastníkovi č. 1 je správa k nehnnteľnosti stavbám súp. č. 10062 na p.č. 935, súp. č. 10063 na p.č. 1007/39, súp. č. 
10064 na p.č. 1007/24, súp. č. 10065 na p.č. 862 a súp. č. 10066 na p.č. 1510/1
K vlastníkovi č. 1 je správa na pozemky registra CKN pare.č. 513/58, 513/76, 513/84, 513/85, 513/86, 513/87, 
513/88, 513/89, 513/111, 513/112, 513/113, 513/114. 513/115, 513/116, 513/117, 513/118 podľa protokolu č. 
118402479800 o zverení majetku, R-7163/16
K vlastníkovi č. 1 je správa na pozemky registra CKN parc.č. 4778/2, 4778/3 a stavbu súp.č. 1593 na pozemkn p.č. 
4778/2, podľa protokolu č. 11 88 0025 20 00 o zverení nehnuteľného majetku zo dňa 11.2.2020, Z-21519/20 
K vlastníkovi č. 1 je správa na pozemky registra C KN parc.č. 1741/5, 1607/78, podľa protokolu č. 11 88 0505 19 
00 0 zverení nehnuteľného majetku zo dňa 02.11.2020, Z-21538/2020

Poznámky

Bez zápisn.

Nájomca
Počet nájomcov: 1

Poradové
čislo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov 
Miesto trvalého pobytu / Šidlo
Dátum narodenia, rodné čislo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti 
K vlastiúkovi

3 LBG aréna s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, PSČ 811 03, SR, IČO: 46674357

Titul nadobudnutia

Bez zápisu.

Iné údaje

K vlastníkovi č. 1 je nájomný vzťah k nehnuteľnostiam parcelné čislo 1511/3, 1511/31, 1511/32, 1511/33, 1511/34, 
1511/35, 1511/36, 1511/39, 1511/152, 1511/155 podľa zmluvy o nájme č.53/2014 do 06.11.2044, N-324/201 
K vlastníkovi č. 1 je nájomný vzťah k nehnuteľnostiam registra C KN parcelné čislo 1511/87, 1511/88, 1511/91, 
1511/140, 1511/142, 1511/145, 1511/146, 1511/147, 1511/148, 1511/149, 1511/150, 1516/7, 1516/8, 1516/68, 
1511/42 podľa dodatku k zmluve o nájme č.53/2014 zo dňa 27.06.2016. Doba nájmu do 09.11.2044, N-92/2016 
Protokol 0 oprave chyby v katastrálno operáte X-269/2021.

Poznámky

Bez zápisu.

Iná oprávnená osoba

Poradové
čislo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov 
Miesto trvalého pobytu / Šidlo
Dátum narodenia, rodné čislo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti 
K vlastiúkovi

Neevidovani

Titul nadobudnutia -  nepriradené 

ZIAD.C.OSM/1992/PAZO DNA 17.2.1993 

ZIADOST O ZAPlS ZO DNA 29.3.1993 

ziad.o zapis zo dna 23.8.1993 

ZIADOST OSMM/4679/96 ZO DNA 28.11.1996.

ZIADOST O ZAPlS c.OSMM/4096/96 ZO DNA 18.10.1996. 

ZIADOST O ZAPlS STAVIEB OSMM/4475/96 ZO DNA 14.11.1996.
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ZIADOST OSMM/4929/96 ZO DNA 12.12.1996.

Žiadosť o zápis SNM-4909/00/Ja zo dňa 6.7.2000 

Kúpa V-3991/01 zo dňa 25.6.2002,GP 43/01 

Žiadosť o zápis č.SNM-768/2001/No zo dňa 26.6.2001 

Žiadosť o zápis č.SNM-3898/02/Ks zo dňa 23.5.2002 

Rozhodnutie č.V-4686/98 zo dňa 15.4.2003 

Delimitačný protokol zo dňa 1.7.2002 

Žiadosť o zápis zo dňa 19.3.2002,0? 37/2001 

Rozhodnutie č.X-63/04 zo dňa 30.4.2004 

Žiadosť o zápis,GP 23/2004

Žiadosť o zápis MAGS SNM 11236/2007-1/63268 zo dňa 21.3.2007

Rozhodnutie o určení súpisného čisla Č.529-2642/ARCH/2009/SČ zo dňa 04.03.2009, Hospodárska zmluva o prevode správy 
majetku štátu zo dňa 03.01.1991

Iné údaje - nepriradené 

GP 255-38/2001 

GP 04-100/a/99 

Zápis GP č. 16/04

Nájomná zmluva č.08-83-0172-98-00 pre Martu Krivnšovú[*04.05.1942] na pare. č.22860/2 na dobu určitú do 30.11.2007 

Druh chránenej nehnnteľnosti podľa zákona č.332/1996, Z-2783/07 

Zápis GP č. 43/2010, Z-9509/10 

GP 02-42/2011, R-690/12

Rozdeleitie E KN parciel č. 1730, 1731, 1735 hraiticon zastavaného územia obce, Z-9452/12 

Protokol o oprave chyby X-84/2016 zo dňa 11.05.2016

Rozhodnutie - povoleitie nživaitia stavby č.: Val-888/2006-BB/KR zo dňa 02.03.2007, Z-13476/16 

Zápis GP č.54/2016 (overovacie čislo: 1444/16),
Rozhodnntie-povoleiúe nživaitia č.: 11731/2058/2016/UPSP-PR zo dňa 14.07.2016, V-10747/2017

Protokol k evidenčnej zmene, R-4587/2018

Protokol o oprave chyby, X-238/2019

Protokol o oprave chyby, X-283/2019

Zápis GP overovacie čislo: Gl-2550/2019, R-576/2020

CAST C: ŤARCHY

K nehnnteľnosti 
K vlastníkovi

Obsah

Vecné bremeno v zmysle §66 ods.l pism.a) a ods.2 z^ o n a  č.351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách, v prospech spoločnosti VNET a.s., IČO 35845007 ako oprávneného, 
spočívajúce v práve zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na pozemkn 
reg. C KN p.č.3282/132 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 1849/2017, Z- 
765/2019.

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - strpieť na pare. č.7053 vodovodnú armatúmn šachtu, jej nživanie a údržbu v 
prospech vlastníka stavby - vodovodnej armatúmej šachty verejného vodovodu umiestnenej na 
pare. č. 7053, podľa V-18019/13 zo dňa 28.08.2013

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - v prospech Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469) oprávnenie zriaďovať a 
prevádzkovať verejné telekomunikačné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnnteľnosti na 
pozemkn registra Č KN pare. č. 7061 a to v rozsahu ustanovenia § 66 ods. 1 zákona 351/2011 
Z.z. 0 elektronických komunikáciách, Z-18043/16.
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Vlastník poradové číslo 1 Právo z vecného bremena - spočívajúce v povinnosti vlastnika pozemkn registra C KN 
parc.č. 17424/20 strpieť na pozemkn zriadenie a nloženie stavebného objektn (cestná dopravná 
signalizácia SO 05.1.B), nživanie, prevádzkovanie, údržbn, opravy, úpravy, rekonštmkcie, 
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy stavebného objektn a jeho odstránenie ako aj 
vstnp, prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a meclmnizmami oprávneným z vecného bremena v rozsahn a spôsobom nevyhnntným za 
účelom vyššie nvedených činnosti, a to v rozsahn vyznačenom geometrickým plánom 
č.106/2016, úradne overeným pod č.1899/16 v prospech vlastnika pozemkn registra C KN 
parc.č.7061, podľa V-10738/2017 zo dňa 18.05.2017 - Pvz 7008/17; podľa GP č.54/2016 
(over.č.: 1444/16) z pozemkn parc.č. 17424/20 odčlenená časť výmery, novovziúknnté 
parc.č. 17424/56

Vlastník poradové číslo 1 Právo z vecného bremena - spočívajúce v poviimosti vlastiúka pozemkn registra C KN 
parc.č. 17424/16 strpieť na pozemkn zriadeiúe a nložeiúe stavebných objektov (stavebný objekt 
SO 01.2.8 Preložka napájacichvedeni DP a stavebný objekt SO 05.1.B Cestná dopravná 
signalizácia), nživaiúe, prevádzkovaiúe, údržbn, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akékoľvek iné stavebné úpravy stavebných objektov a ich odstráneiúe ako aj vstnp, prechod 
peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a 
mechaiúzmami oprávneným z vecného bremena v rozsahn a spôsobom nevyhnntným za 
účelom vyššie nvedených čiimosti, a to v rozsahn vyznačenom geometrickým plánom 
č. 106/2016, úradne overeným pod č. 1899/16 a v rozsahn vyznačenom geometrickým plánom 
č. 110/2016, úradne overeným pod č. 1945/16 v prospech vlastiúka pozemkn registra C KN 
parc.č.7061, podľa V-10741/2017 zo dňa 18.05.2017

Vlastník poradové číslo 1 Právo z vecného bremena - spočívajúce v povinnosti vlastnika pozemkn registra C KN 
parc.č. 17424/36 strpieť na pozemkn zriadenie a uloženie stavebného objektn (SO 05.1.B. 
Cestná dopravná signalizácia), nživanie, prevádzkovanie, údržbn, opravy, úpravy, 
rekonštmkcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy stavebného objektn a jeho 
odstránenie ako aj vstnp, prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena v rozsahn a spôsobom 
nevyhnntným za účelom vyššie nvedených činnosti, a to v rozsahn vyznačenom geometrickým 
plánom č. 106/2016, úradne overeným pod č. 1899/16 v prospech vlastnika pozemkn registra C 
KN parc.č.7061, podľa V-10743/2017 zo dňa 18.05.2017 - INz 7021/17; podľa GP č.54/2016 
(over.č.: 1444/16) z pozemkn parc.č. 17424/36 odčlenená časť výmery, novovzniknnté 
parc.č. 17424/55

Vlastník poradové číslo 1 Predkupné právo v prospech RIMO, s.r.o. (IČO: 35861185) na parc.č. 17424/2, 17424/4, 
17424/5, 17524/6, podľa V-24828/09 zo dňa 10.11.2009 - Pvz 2315/09; podľa GP č.56/2012 
parc.č. 17424/4, 17424/5, 17424/6 zanikli, parc.č. 17424/2 zmena výmery a novovzniknnté 
parc.č. 17424/23, 17424/36, 17424/37 (predkupné právo na parc.č. 17424/48, parc.č. 17424/49 z 
parc.č. 17424/36 podľa GP č. 61/2013, č.ov. 2571/13; V-27459/14) - Pvz 6043/14; podľa GP 
č.54/2016 (over.č.: 1444/16) z pozemkov parc.č. 17424/23, 17424/37, 17424/48 odčlenená časť 
výmery, novovzniknnté parc.č. 17424/54, z pozemkov parc.č. 17424/36, 17424/49 odčlenená 
časť výmery, novovzniknnté parc.č. 17424/55

Vlastník poradové číslo 1 Právo vstupu, prechodu a prejazdu cez pozemok parc.č. 17424/20 v prospech vlastníkov 
pozemkn parc.č. 17424/2, 17424/4, 17424/5, 17424/6, podľa V-26250/09 zo dňa 02.12.2009 - 
Pvz 2525/09; podľa GP č.56/2012 parc.č. 17424/4, 17424/5, 17424/6 zamkli, parc.č. 17424/2 
zmena výmery a novovzniknnté parc.č. 17424/23, 17424/36, 17424/37, (v prospech vl. 
parc.č. 17424/48 z parc.č. 17424/36 podľa GP č. 61/2013, č.ov. 2571/13; V-27459/14) - Pvz 
6043/14; podľa GP č.54/2016 (over.č.: 1444/16 z pozemkov parc.č. 17424/23, 17424/37, 
17424/48 odčlenená časť výmery, novovzniknnté parc.č. 17424/54

Vlastník poradové číslo 1 Právo uloženia, vedenia, údržby a opráv inžinierskych sieti a právo vstupu, prechodu a prejazdu 
cez pozemky registra C KN parc.č. 17424/15, 17424/21 za týmto účelom v rozsahn podľa GP č. 
21/2013 (úradne overený pod č. 1592/13) a právo vstupu, prechodu a prejazdu cez pozemok 
registra C KN parc.č. 17424/21 v celom rozsahn v prospech vlastnika pozemkov registra C KN 
parc.č. 17424/23, 17424/36, 17424/37, podľa V-27123/13 zo dňa 11.12.2013, (a v prospech vl. 
parc.č. 17424/48 z parc.č. 17424/36 podľa GP č. 61/2013, č.ov. 2571/13; V-27459/14) - Pvz 
6043/14; podľa GP č.54/2016 (over.č.: 1444/16 z pozemkov parc.č. 17424/23, 17424/37, 
17424/48 odčlenená časť výmery, novovzniknnté parc.č. 17424/54

Vlastník poradové číslo 1 Právo uloženia, vedenia, údržby a opráv inžinierskych sieti na pozemkn registra C KN 
parc.č. 17424/20 v rozsahn vyznačenom v geometrickom pláne č. 22/2013, č. over. 1593/13 a 
právo vstupu, prechodu a prejazdu cez pozemok registra C KN parc.č. 17424/20 za uvedeným 
účelom, v prospech vlastnika pozemkov registra C KN parc.č. 17424/2, 17424/23, 17424/36, 
17424/37, podľa V-27124/13 zo dňa 12.12.2013, (a v prospech vl. parc.č. 17424/48 z 
parc.č. 17424/36 podľa GP č. 61/2013, č.ov. 2571/13; V-27459/14) - Pvz 6043/14; podľa GP 
č.54/2016 (over.č.: 1444/16 z pozemkov parc.č. 17424/23, 17424/37, 17424/48 odčlenená časť 
výmery, novovzniknnté parc.č. 17424/54

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - právo vstupu, prechodu a prejazdu cez pozemok parc.č. 17424/20 v prospech 
vlastiúkov pozemkn parc.č. 17424/14, 17424/15, 17424/16, 17424/17, 17424/21 a 
adnúnistrativno-prevádzkového objektn súp. č. 9545 na pare. č. 17424/14 podľa V-26247/09 zo 
dňa 02.12.2009 - Pvz 2525/09; podľa GP č.54/2016 (over.č.: 1444/16) z pozemkn 
parc.č. 17424/20 odčlenená časť výmery, novovzniknnté parc.č. 17424/56
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Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - právo vstnpn, prechodn a prejazdn cez pozemok parc.č. 17424/20 v prospech 
vlastníkov pozemkn parc.č. 17424/2, 17424/4, 17424/5, 17424/6, stavby súp.č.8014 na 
parc.č. 17424/4, stavby súp.č.8014 na parc.č. 17424/5 a stavby súp.č.8014 na parc.č. 17424/6, 
podľa V-26250/09 zo dňa 02.12.2009 - Pvz 2525/09, (Stavba s.č.8014 na p.č. 17424/7 zrašená, 
Rozhodnntie o zraš. súp. čísla 3372-12413//ÚPSP-2011/26-SČ zo dňa 21.11.2011, Z- 
12696/11), (a v prospech vl. p.č.17424/22 podľa GP č.31/2011, č.ov.1298/11; Z-9692/12); 
stavby súp.č.8014 na parc.č. 17424/4, 17424/5 a 17424/6 zrašené - Pvz 1167/11; podľa GP 
č.56/2012 parc.č. 17424/4, 17424/5, 17424/6 zanikli, parc.č. 17424/2 zmena výmery a 
novovzniknnté parc.č. 17424/23, 7424/24, 17424/25, 17424/26, 17424/27, 17424/28, 17424/29, 
17424/30, 17424/31, 17424/32, 17424/33, 17424/34, 17424/35, 17424/36, 17424/37, 17424/38, 
podľa Rozhodnntia o nrčeni súpisného čisla zn.: UPSP-12207-1681/2012/50 SČ/EK zo dňa 
11.09.2012 stavba súp.č.8014 na parc.č. 17424/24, 17424/38 a stavba súp.č.9896 na 
parc.č. 17424/23, 17424/38, (v prospech vl. parc.č. 17424/48, 17424/49, 17424/50, 17424/51, 
17424/52, 17424/53 podľa GP č. 61/2013, č.ov. 2571/13; V-27459/14) - Pvz 6035/14; podľa 
GP č.54/2016 (over.č.: 1444/16) z pozemkn parc.č. 17424/20 odčlenená časť výmery, 
novovzniknnté parc.č. 17424/56

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - právo nloženia, vedenia, údržby a opráv inžinierskych sieti na pozemkn 
registra C KN parc.č. 17424/20 v rozsahn vyznačenom v geometrickom pláne č. 22/2013, 
č.over. 1593/13 a právo vstnpn, prechodn a prejazdn cez pozemok registra C KN 
parc.č. 17424/20 za nvedeným účelom, v prospech vlastiúka pozemkov registra C KN 
parc.č. 17424/2, 17424/23, 17424/24, 17424/25, 17424/26, 17424/27, 17424/28, 17424/29, 
17424/30, 17424/31, 17424/32, 17424/33, 17424/34, 17424/35, 17424/36, 17424/37, 17424/38, 
vlastnika stavby s.č.8014 na parc.č. 17424/24, stavby s.č.8014 na parc.č. 17424/38, stavby 
s.č.9896 na parc.č. 17424/23 a stavby s.č.9896 na parc.č. 17424/38, podľa V-27124/13 zo dňa 
12.12.2013, (v prospech vl. parc.č. 17424/48, 17424/49, 17424/50, 17424/51, 17424/52, 
17424/53 podľa GP č. 61/2013, č.ov. 2571/13; V-27459/14) - Pvz 6035/14; podľa GP 
č.54/2016 (over.č.: 1444/16) z pozemkn parc.č. 17424/20 odčlenená časť výmery, 
novovzniknnté parc.č. 17424/56

Vlastník poradové číslo 1 Právo nloženia, vedenia, údržby a opráv inžinierskych sieti a právo vstnpn, prechodn a prejazdn 
cez pozemky registra C KN parc.č. 17424/15, 17424/21 za týmto účelom v rozsahn podľa GP č. 
21/2013 (úradne overený pod č. 1592/13) a právo vstnpn, prechodn a prejazdn cez pozemok 
registra C KN parc.č. 17424/21 v celom rozsahn v prospech vlastnika pozemkov registra C KN 
parc.č. 17424/36, 17424/49, podľa V-27123/13 zo dňa 11.12.2013, (podľa GP č.56/2012 
parc.č. 17424/2 zmena výmery a novovzniknnté parc.č. 17424/36), (parc.č. 17424/49 podľa GP 
č.61/2013, č.ov. 2571/13; V-27459/14) - Pvz 6043/14; podľa GP č.54/2016 (over.č.: 1444/16) z 
pozemkov parc.č. 17424/36, 17424/49 odčlenená časť výmery, novovzniknnté parc.č. 17424/55

Vlastník poradové číslo 1 Právo nloženia, vedenia, údržby a opráv inžinierskych sieti na pozemkn registra C KN 
parc.č. 17424/20 v rozsahn vyznačenom v geometrickom pláne č. 22/2013, č. over. 1593/13 a 
právo vstnpn, prechodn a prejazdn cez pozemok registra C KN parc.č. 17424/20 za nvedeným 
účelom, v prospech vlastnika pozemkov registra C KN parc.č. 17424/26, 17424/31, 17424/36, 
17424/49, 17424/52, 17424/53, podľa V-27124/13 zo dňa 12.12.2013, (podľa GP č.56/2012 
parc.č. 17424/2 zmena výmery a novovzniknnté parc.č. 17424/36), (parc.č. 17424/49 podľa GP č. 
61/2013, č.ov. 2571/13; V-27459/14) - Pvz 6043/14; podľa GP č.54/2016 (over.č.: 1444/16) z 
pozemkov parc.č. 17424/36, 17424/49 odčlenená časť výmery, novovzniknnté parc.č. 17424/55

Vlastník poradové číslo 1 Právo vstnpn, prechodn a prejazdn cez pozemok parc.č. 17424/20 v prospech vlastníkov 
pozemkn parc.č. 17424/26, 17424/31, 17424/36, 17424/49, 17424/52, 17424/53 podľa V- 
26250/09 zo dňa 02.12.2009 - Pvz 2525/09, (podľa GP č.56/2012 parc.č. 17424/2 zmena 
výmery a novovzniknnté parc.č. 17424/36), (parc.č. 17424/49 podľa GP č. 61/2013, č.ov. 
2571/13; V-27459/14) - Pvz 6043/14; podľa GP č.54/2016 (over.č.: 1444/16) z pozemkov 
parc.č. 17424/36, 17424/49 odčlenená časť výmery, novovzniknnté parc.č. 17424/55

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - spočívajúce v povinnosti vlastnika pozemkn registra C KN parc.č. 17424/36 
strpieť na pozemkn zriadenie a uloženie stavebného objektn (SO 05. l.B. Cestná dopravná 
signalizácia), nživanie, prevádzkovanie, údržbn, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akékoľvek iné stavebné úpravy stavebného objektn a jeho odstránenie ako aj vstnp, prechod 
peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a 
mechanizmami oprávneným z vecného bremena v rozsahn a spôsobom nevyhnntným za 
účelom vyššie nvedených činnosti, a to v rozsahn vyznačenom geometrickým plánom 
č.106/2016, úradne overeným pod č.1899/16 v prospech vlastnika pozemkn registra C KN 
parc.č.7061, podľa V-10743/2017 zo dňa 18.05.2017 - P y z  7021/17; podľa GP č.54/2016 
(over.č.: 1444/16) z pozemkn parc.č. 17424/36 odčlenená časť výmery, novovzniknnté 
parc.č. 17424/55
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Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - spočívajúce v povinnosti vlastnika pozemkn registra C KN parc.č. 17424/20 
strpieť na pozemkn zriadenie a uloženie stavebného objektn (cestná dopravná signalizácia SO 
05. l.B), nživanie, prevádzkovanie, údržbn, opravy, úpravy, rekonštmkcie, modernizácie a 
akékoľvek iné stavebné úpravy stavebného objektn a jeho odstráneiúe ako aj vstnp, prechod 
peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a 
mechaiúzmami oprávneným z vecného bremena v rozsahn a spôsobom nevyhnntným za 
účelom vyššie nvedených činnosti, a to v rozsahn vyznačenom geometrickým plánom 
č.106/2016, úradne overeným pod č.1899/16 v prospech vlastnika pozemkn registra C KN 
parc.č.7061, podľa V-10738/2017 zo dňa 18.05.2017 - P y z  7008/17; podľa GP č.54/2016 
(over.č.: 1444/16) z pozemkn parc.č. 17424/20 odčlenená časť výmery, novovznnknnté 
parc.č. 17424/56

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno - spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena na zaťažených 
pozemkoch registra C KN pare. č. 7057, 7060 strpieť:
a) zriadenie a uloženie Oprávnenej stavby,
b) nživanie, prevádzkovanie, údržbn, opravy, úpravy, rekonštmkcie, modernizácie a 
odstránenie Oprávnenej stavby,
c) vstnp osôb a vjazd vozidiel a mechanizmov z dôvodu povolených činnosti,
v rozsahn podľa geometrického plánu č. overenia G-1691/2018, v prospech oprávnenej 
nehnnteľnosti (in rem): - stavebný objekt SO 322 Verejný vodovod MK Il.-III.etapa ako súčasť 
stavby "Obytný súbor Malé Krasňany Bratislava", podľa V-7491/2020 zo dňa 08.04.2020.

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno k pozemkn registra C KN pare. č. 7061 spočívajúce v povinnosti strpieť
a) zriadenie a uloženie stavebného objektn SO 321 Verejný vodovod h ^ .L , SO 351 Verejná 
kanalizácia
MK.I, ktoiý je súčasťou stavby "Obytný súbor Malé Krasňany, bytové domy" (oprávnená 
stavba 1),
b) nživanie, prevádzkovanie, údržbn, opravy, úpravy, rekonštmkcie, modernizácie a odstánenie 
oprávnenej
stavby 1,
c) vstnp osôb a vjazd vozidiel a mechanizmov z dôvodu povolených činnosti a oprávnení 
nvedených v
pism. a) a b),
všetko v rozsahn vymedzenom geometrickým plánom úr.č. 2018/2016, úradne overený
26.09.2016 
v prospech vlastnika:
stavebného objektn SO 321 Verejný vodovod MK.L, SO 351 Verejná kanalizácia MK.I, 
podľa V-15926/2020 zo dňa 20.07.2020

Vlastník poradové číslo 1 Vecné bremeno k pozemkn registra C KN pare. č. 7061 spočívajúce strpieť
a) zriadenie a uloženie stavebného objektn SO 01.2.4 Verejná kanalizácia, SO 01.2.5 Verejný 
vodovod,
ktoiý je súčasťou stavby "Dopravné napojenie administratívneho centra. Račianska nľ, 
Bratislava"
(oprávnená stavba 2),
b) nživanie, prevádzkovanie, údržbn, opravy, úpravy, rekonštmkcie, modernizácie a odstánenie 
oprávnenej
stavby 2,
c) vstnp osôb a vjazd vozidiel a mechanizmov z dôvodu povolených činnosti a oprávnení 
nvedených v
pism. a) a b),
všetko v rozsahn vymedzenom geometrickým plánom úr.č. 985/2016, úradne overený
09.05.2016
v p r o s p e c h  vlastnika:
stavebného objektn SO 01.2.4 Verejná kanalizácia, SO 01.2.5 Verejný vodovod, 
podľa V-15926/2020 zo dňa 20.07.2020

Výpis je nepoužiteFný na právne úkony
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Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov 

číslo: 11 88 0880 20 00 
(ďalej aj ako „protokol“)

VLASTNÍK: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom 
IČO: 00 603 481 
(ďalej aj ako „odovzdávajúci“)

SPRÁVCA: Mestská časť Bratislava-Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
zastúpené Mgr. Michalom Drotovánom, starostom
IČO: 00 304 557
(ďalej aj ako „preberajúcť)

(ďalej spolu s odovzdávajúcim aj ako „strany protokolu“)

Článok 1

1. Odovzdávajúci je vlastníkom pozemku registra C KN v k.ú. Rača, pare. č. 1607/215 -  
ostatné plochy vo výmere 91 m^ a pozemkov registra E KN v k.ú. Rača, pare. č. 1730/2 - vinice 
vo výmere 240 m^ pare. č. 1731/2 - vinice vo výmere 115 nŕ, pare. č. 1732 - vinice vo výmere 
163 m^, pare. č. 1733 - vinice vo výmere 311 pare. č. 1734 - vinice vo výmere 597 m^, pare. 
č. 1735/2 - vinice vo výmere 879 m^, zapísaných naLV  č. 1628.

2. Geometrickým plánom Č. 16-6/2020 vyhotoveným dňa 9.11.2020 vyhotoviteľom Ing. 
Tomáš Kozár, Cabanova 26, 841 02 Bratislava, úradne overeným dňa 02.12.2020 Ing. Monikou 
Vlčkovou pod č. 01-2450/2020, vznikli nasledovné novovytvorené pozemky:

pare. č. 1607/236 -  ostatné plochy vo výmere 160 m^, vzniknutý z časti pozemkov registra E 
KN pare. č. 1735/2 (diel 15 vo výmere 28 m^), 1734 (diel 11 vo výmere 85 m^), 1733 (diel 8 
vo výmere 47 m^),

pare. č. 1607/237 -  ostatné plochy vo výmere 17 m^ vzniknutý z časti pozemku registra E KN 
pare. č. 1734 (diel 12 vo výmere 17 m^),

pare. č. 1607/238 -  ostatné plochy vo výmere 203 m^, vzniknutý z časti pozemkov registra E 
KN pare. č. 1732 (diel 6 vo výmere 21 m^), 1733 (diel 9 vo výmere 42 m^), 1734 (diel 13 vo 
výmere 85 m^), 1731/2 (diel 4 vo výmere 23 m^), 1730/2 (diel 2 vo výmere 32 m^),

pare. č. 22877/42 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 103 vsŕ vzniknutý z časti pozemkov 
registra E KN pare. č. 1732 (diel 5 vo výmere 9 m^), 1733 (diel 7 vo výmere 24 m^), 1734 (diel 
lO v o v ý m e re il m^), 1735/2(diel 14 vo výmere 4 m^), 1731/2 (diel 3 vo výmere 11 m^), 1730/2 
(diel 1 vo výmere 34 m^).



3. Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Rača, sú nehnuteľnosti 
nachádzajúce sa v Bratislave, k. ú. Rača, vrátane stavieb - spevnených plôch na týchto 
pozemkoch, a to:

- pozemok registra „C“ KN, pare. č. 1607/215 -  ostatné plochy vo výmere 91 m^ 
v obstarávacej cene...................................................................453,10 Eur

a pozemky „C“ KN vytvorené GP č. 16-6/2020;
- pozemok registra „C“ KN, pare. č. 1607/236 -  ostatné plochy vo výmere 160 m^ 

v obstarávacej cene...................................................................  796,65 Eur
- pozemok registra „C“ KN, pare. č. 1607/237 -  ostatné plochy vo výmere 17 m^ 

v obstarávacej cene...................................................................  84,64Eur
- pozemok registra „C“ KN, pare. č. 1607/238 -  ostatné plochy vo výmere 203 m^ 

v obstarávacej cene...................................................................1010,75 Eur
- pozemok registra „C“ KN, pare. č. 22877/42 -  zastavané plochy vo výmere 103 

v obstarávacej cene...................................................................  5128,46 Eur

4. Predmetom zverenia sú pozemky v celkovej výmere 574 m^ a v celkovej hodnote 
7473.60 Eur.

Článok 2

Predmetné nehnuteľnosti sa zverujú do správy mestskej časti Bratislava-Rača za účelom 
vybudovania parkovacích miest potrebných na zabezpečenie povolení a prevádzky materskej 
školy ako aj z dôvodu úpravy projektu na územné konanie a zabezpečenie súladu stavby 
s územným plánom.

Článok 3

1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom 
dňa 17.12.2020 uznesením č. 709/2020 schválilo zverenie nehnuteľností uvedených v čl. 1 ods. 
3 tohto protokolu v súlade s článkom 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy za účelom 
vybudovania a prevádzkovania materskej školy vrátane prislúchajúcich parkovacích miest 
k materskej škole, z dôvodu zosúladenia projektu materskej školy pre územné a stavebné 
konanie, s podmienkami:

1.1 Nedôjde k predaju nehnuteľnosti zo strany mestskej časti Bratislava-Rača v prospech 
tretích osôb.
1.2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Rača prestane nehnuteľnosť užívať pre uvedený 
účel, je  povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR 
Bratislave.
1.3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou časťou Bratislava-Rača 
podpísaný do 100 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 
SR Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť.
1.4. Mestská časť Bratislava-Rača na seba preberá záväzok, že budé stavebné, rekonštrukčné 
práce a stavebné zhodnotenia predmetu zverenia realizovať z vlastných finančných zdrojov, 
prípadne prostrediuctvom dotácií zo štrukturálnych a environmentálnych fondov.



1.5. Ak mestská časť Bratislava-Rača nezrealizuje projekt, na ktorý jej bol nehnuteľný majetok 
zverený, v lehote do 31.12. 2025, mestská časť je  povinná predmet zverenia v lehote do 60 dní 
vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave.

Článok 4

1. Preberajúci na zálclade tohto protokolu bude vykonávať správu uvedenej nelmuteľnosti 
v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, platných predpisov 
a uznesení mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy tak, aby vlastníkovi 
hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.
2. Preberajúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k zvereniu nelmuteľnosti uvedenej v článlcu 1 odsek 3 tohto Protokolu, a 
to stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 26.11.2020, stanoviskom oddelenia územného 
plánovania zo dňa 27.11.2020, súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 1.12.2020, 
stanoviskom oddelenia životného prostredia zo dňa 25.11.2020 a stanoviskom oddelenia tvorby 
mestskej zelene zo dňa 27.11.2020.

Článok 5

1. Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Tento 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.
2. K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, preberajúci stav predmetu 
zverenia dobre pozná.

Článok 6

1. Tento protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch splatnosťou originálu, z toho v 
štyroch exemplároch pre preberajúceho a v šiestich exemplároch pre odovzdávajúceho.

2. Strany protokolu si tento protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho fomie a 
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

“ 2 . 02 , 2021 
V Bratislave d ň a ................................. V Bratislave dňa

Odovzdávajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

-  i f e a  '
■ : \

m 2 , arch. Matus Vallo
primátor

Preberajúci:
Mestská časť Bratislava-Rača

lal Drotován 
"starosta ni^tskej časti
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zákona č. 145/190S Z.2.
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Vyhotoviteľ

Ing. Tomáš Kozár
Ing. Tomáš Kozár 

Cabanova 26,84102Bratislava 
e-mail: xkozar. 1omas@gmaiL com 

IČO: 51109051
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1607/238a22877/42(nový stav 1607/236, '
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Meno:_ _ _ _ _ _

Ing. M o n ik a  Vlčková

Dňa:
09.11.2020
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U radne overen é  podľa 6 9 zák on a  NR SR  č.215/1995 
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VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav Zmeny Nový stav

č is lo
V ým era Druh

pozem ku

D
I
e
1

k

parcele

číslo

m 2

od

parcely

číslo

m2
Číslo

parcely

Výnriera
Druh

pozem ku

Vlastník 

(iná oprávnená osoba) 

a d re sa  (sídlo)

PK
vložky

listu
vlastn

parcely

PK LV PK KN-E K N -C ha m 2 ha m2 kód

s r / \ y p R , ^VNY

1628 1730/2 240 vinica 1 22877/42 34 (1730/2 174 vinica) doterajši
2 1607/238 32

1628 1731/2 115 vinica 3 22877/42 11 (1731/2 81 vinica) doterajši
4 1607/238 23

1628 1732 163 vinica 5 22877/42 9 (1732 92 vinica) doterajši
6 1607/238 21

1628 1733 311 vinica 7 22877/42 24 (1733 198 vinica) doterajši
8 1607/236 47
9 1607/238 42

1628 1734 597 vinica 10 22877/42 21 (1734 389 vinica) doterajši
11 1607/236 85
12 1607/237 17
13 1607/238 85

1628 1735/2 879 vinica 14 22877/42 4 (1735/2 847 vinica) doterajši
15 1607/236 28

8 1733 47 1607/236 160 osiatpL Mestská časť
11 1734 85 37 Bratistava-Rača
15 1735/2 28 Kubačova 21

83106Bratislava
12 1734 17 1607/237 17 ostat.pi. detto

37
2 1730/2 32 1607/238 203 ostat.pi. detto

4 1731/2 23 37
6 1732 21
9 1733 42

13 1734 85
1 1730/2 34 22877/42 103 zastav.pi detto

3 1731/2 11 22

t.č . 6 .7 7 -1 9 9 7
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VÝKAZ VÝMER

Doterajší stav Zmeny Nový stav
č ís lo

PK
vložky

PK

listu
vlastn

LV

parcely

PK KN-E K N -C

Vým era

ha m2

Druh

pozem ku

k

parcele

číslo

m2

od

parcely

číslo

m2
Číslo

parcely

Vým era

ha m2

Druh

pozem ku

kód

Vlastník 

(iná oprávnená osoba) 

a d re sa  (sídlo)

Spolu.
STAV PODĽA REGISTRA C KN

22877/25

1607/159

1607/160

1732
1733
1734 

1735/2

24
21

2305

579 zastav.pi.

483 483

949

822

ostat.pi

ostatpi.

22877/25

22877/42

1607/159

1607/238

1607/160

1607/236

1607/237

2264

476

103

746

203

645

160

17

zastav.pi.
22

zastav.pi.
22

osiat.pl.
37

ostat.pi
37

ostat.pi
37

ostat.pi
37

ostat.pi
37

Spoiu\ 2350

Poznámka: Nesúiad súčtu výmety doterajšieho stavu právneho patveiy reg. E 1732 a nového stavu pmvneho je spôsobený spresnením výmer zo súradnic na CKNstav.

Ĺeaenda: kódsoósobu wuživania pozemkov:
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba -  cestná, miestna a 
účelová komunikácia, tesná cesta, poľná cesta, chodnik, nekryté parkovisko a 
ich súčasti

2350

doterajši 

ako v stave právnom 

doterajši 

ako v stave právnom 

doterajši 

ako vstave právnom 

ako v stave právnom
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VÝKAZ VÝMER
Doterajší stav Zmeny Nový stav

k od Číslo Výmera Druh V lastník

parcele m2 parcely m2
parcely

pozem ku (Iná oprávnená osoba)

číslo číslo ha m2 kód a d re sa  (sídlo)

č ís lo

PK
vložky

PK

listu
vlastn

LV

parcely

PK KN-E K N -C

Vým era

ha m2

Druh

pozem ku

37 - Pozemok, na ktorom sú skaty, svahy rokliny výmole, vysoké medze s 
krovím aiebo kamenim a inépiochy ktoré neposkytujú trvatýúžttok



1607/215

22877/42

sj 22877/14

1511/150 1511/147 j  ^ ^ ^ V 1 4 6 1511/145 1511/1441511/148



d e t a i l

1 6 0 7 /2 3 7

1 7 4 1 /4

(1 7 3 4 )

1 6 0 7 /1 6 0
(1 7 3 5 /2 )

1 6 0 7 /1 5 6



Dodatok číslo 11 88 0505 19 01 k Protokolu o zverení správy nehnuteľného majetku 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov

číslo: 11 88 0505 19 00 zo dňa 09.08.2019 
(ďalej ako „dodatok“)

VLASTNÍK: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom 
IČO: 00 603 481 
(ďalej aj ako „odovzdávajúcŕ')

SPRÁVCA: Mestská časť Bratislava-Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
zastúpené Mgr. Michalom Drotovánom, starostom
IČO: 00 304 557
(ďalej aj ako „preberajúci“)

(ďalej spolu s odovzdávajúcim aj ako „strany protokolu“)

Preambula

Dňa 09.08.2019 bol uzatvorený Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo: 11 88 0505 
19 00, predmetom ktorého sú pozemky registra C KN pare. č. 1741/5 -  zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 693 m^ a 1607/78 -  ostatné plochy vo výmere 1 325 m^, LV č. 1628, k.ú. 
Rača (ďalej ako „protokol“). Preberajúci požiadal o doplnenie účelu uvedených nehnuteľností 
o zariadenie pre deti predškolského veku -  materskej školy.

Článok 1

1. Strany protokolu sa dohodli, že ČI. 2 ods. 1 protokolu sa účinnosťou tohto dodatku 
mení tak, že bude znieť nasledovne:
„1.Predmetné nehnuteľnosti sa zverujú do správy mestskej časti Bratislava-Rača za účelom 
rekonštrukcie stavby súp. č. 2521 na pozemku pare. č. 1741/5, ktorá je vo vlastníctve mestskej 
časti Bratislava-Rača - vybudovanie zariadenia pre poskytovanie opatrovateľských a ďalších 
sociálnych služieb a zariadenia pre deti predškolského veku -  materskej školy, ktorý bude 
slúžiť obyvateľom Rače.“

2. Doplnenie účelu zverenia pozemkov registra C KN pare. č. 1741/5 -  zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 693 m^ a pare. č. 1607/78 -  ostatné plochy vo výmere 1 325 m^, LV č. 
1628, k.ú. Rača, schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom 
zasadnutí dňa 27.02.2020 uznesením č. 411/2020.



článok 2

Ostatné ustanovenia protokolu zostávajú nezmenené. 

Článok 3

1. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento 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

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho pre 
preberajúceho v štyroch exemplároch a v šiestich exemplároch pre odovzdávajúceho.

2. Strany protokolu si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a 
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

2 1  - 04 -  2020
V Bratislave dňa V Bratislave dňa

Odovzdávajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

Preberajúci:
Mestská časť Bratislava-Rača

/

Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor

-

J'Uj
IZ

O " -1

'gľ- Michal Drotován 
itskej častistarosta



Dodatok číslo 11 88 0505 19 02 k Protokolu o zverení správy nehnuteľného majetku 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov  

číslo: 11 88 0505 19 00 zo dňa 09.08.2019 
(ďalej ako „dodatok“) 

 
 

VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava  

    zastúpené Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom 

    IČO: 00 603 481 

(ďalej aj ako „odovzdávajúci“) 

 

     

SPRÁVCA:   Mestská časť Bratislava-Rača 
    Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

zastúpené Mgr. Michalom Drotovánom, starostom 

IČO: 00 304 557 

(ďalej aj ako „preberajúci“) 

 

(ďalej spolu s odovzdávajúcim aj ako „strany protokolu“) 

 

Preambula 
 

Dňa 09.08.2019 bol uzatvorený Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo: 11 88 0505 

19 00, predmetom ktorého sú pozemky registra C KN parc. č.  1741/5 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 693 m2 a 1607/78 – ostatné plochy vo výmere 1 325 m2, LV č. 1628, k.ú. 

Rača (ďalej ako „protokol“).  

Dňa 21.04.2021 bol uzatvorený Dodatok číslo 11 88 0505 19 01 k Protokolu o zverení správy 

nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich 

práv a záväzkov číslo: 11 88 0505 19 00 zo dňa 09.08.2019, ktorým sa článok 2 ods. 1 

protokolu mení tak, že bol doplnený účel uvedených nehnuteľností o zariadenie pre deti 

predškolského veku – materské školy.  

 

 

Článok 1  
 

1. Strany protokolu sa dohodli, že Čl. 2 ods. 1 protokolu sa účinnosťou tohto dodatku 

mení tak, že bude znieť nasledovne: 

                                                                                                                                                                                                 

„1. Predmetné nehnuteľnosti sa zverujú do správy mestskej časti Bratislava-Rača za účelom 

rekonštrukcie stavby alebo asanácie stavby súp. č. 2521 na pozemku parc. č. 1741/5, ktorá je 

vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Rača - vybudovanie zariadenia pre poskytovanie 

opatrovateľských a ďalších sociálnych služieb a zariadenia pre deti predškolského veku – 

materskej školy, ktorý bude slúžiť obyvateľom Rače.“ 

 

2. Doplnenie zverenia pozemkov registra C KN parc. č.  1741/5 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 693 m2 a parc. č. 1607/78 – ostatné plochy vo výmere 1 325 m2, LV č. 

1628, k.ú. Rača, schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom 

zasadnutí dňa 23.09.2021 uznesením č. ..../2021. 



Článok 2 
 

Ostatné ustanovenia protokolu zostávajú nezmenené. 

 
Článok 3 

  
1.  Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2.  Tento 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 
 

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho pre 

preberajúceho v štyroch exemplároch a v šiestich exemplároch pre odovzdávajúceho. 

 

2. Strany protokolu si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a 

obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

 

V Bratislave dňa ...............................             V Bratislave dňa ................................... 

 

Odovzdávajúci:      Preberajúci: 

Hlavné mesto SR Bratislava   Mestská časť Bratislava-Rača 

 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  ––––––––––––––––––––––––––––––– 
      Ing. arch. Matúš Vallo                            Mgr. Michal Drotován 

      primátor                           starosta mestskej časti 


