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          kód uzn.:  5.1.   
 
 

 NÁVRH   UZNESENIA 
  
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
1. zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
č. 431/2020 zo dňa 30. 04. 2020, ktorým bol schválený nájom pozemku registra „C“ KN parc.     
č. 5003 v k. ú. Petržalka, a ukončenie nájomnej zmluvy č. 08-83-0240-20-00 zo dňa                  
27. 07. 2020; 
 
2. podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverenie 
nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 5003 – ostatné plochy 
vo výmere 709 m², vedeného na LV č. 1748 spolu s vybudovanými stavebnými objektmi – 
spevnené plochy (chodníky), doplnkové plochy (EPDM podlaha) a oplotenie, na realizáciu 
investičného zámeru „Obnova detského ihriska Pečnianska“, do správy mestskej časti Bratislava-
Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, IČO 00603201, 
 
3. podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverenie 
nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a to pozemku registra „E“ parc. č. 9-5097/3 – ostatné plochy vo 
výmere 2 457 m², vedeného na LV č. 4833, na rozšírenie areálu Verejnoprospešných služieb 
prípadne na iný podporný účel, ku ktorému bude vydaný súhlas Západoslovenskej distribučnej 
spoločnosti, a.s. a Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., do správy mestskej časti 
Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, IČO 00603201,  
 
s podmienkami: 
 
1. Nedôjde k predaju alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy k prenájmu nehnuteľnosti zo strany mestskej časti v prospech tretích osôb. 
2. V prípade, ak mestská časť prestane nehnuteľnosť užívať pre uvedený účel, je povinná 
predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu Slovenskej republiky 
Bratislave. 
3. Zverené nehnuteľnosti bude mestská časť Bratislava-Petržalka spravovať výlučne na účel, 
na ktorý jej boli zverené. Nedodržanie tejto povinnosti sa bude považovať za hrubé porušenie 
správy zvereného majetku preberajúcim a za naplnenie podmienok odňatia správy zverených 
nehnuteľností podľa článku 84 ods. 1 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a odovzdávajúci môže správu nehnuteľností preberajúcemu odňať. 
4. V prípade vykonania rekonštrukčných prác, zabezpečenia technického a stavebného 
zhodnotenia nehnuteľností, bude tieto mestská časť realizovať z vlastných finančných zdrojov 
a v budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy alebo vrátenia správy k uvedeným 
nehnuteľnostiam, si nebude od vlastníka predmetných nehnuteľností hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy nárokovať úhradu finančných prostriedkov vynaložených na vyššie uvedené 
práce. 
 
 
 



 
5. Protokol o zverení pozemku registra „E“ parc. č. 9-5097/3 v k. ú. Petržalka bude mestskou 
časťou Bratislava-Petržalka podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť.  
6. Protokol o zverení pozemku registra „C“ KN parc. č. 5003 v k. ú. Petržalka vrátane už 
vybudovaných stavebných objektov – spevnené plochy (chodníky), doplnkové plochy  (EPDM 
podlaha) a oplotenia, bude mestskou časťou Bratislava-Petržalka podpísaný po vybudovaní prvej 
etapy ihriska na Pečnianskej ulici, teda najneskôr do 01. 05. 2022, inak uznesenie stratí platnosť. 


