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 NÁVRH   UZNESENIA 
  
 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 
 

odporúča 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
schváliť  
 
1. podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverenie 
nehnuteľností v k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1, a to stavby so súpis. č. 1710 – pavilón, 
druh stavby č. 8 - Budova lesného hospodárstva (horáreň, technická prevádzková stavba) 
situovaná na pozemku registra „C“ KN parc. č. 932/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
48 m², k. ú. Petržalka, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 931 – záhrady vo výmere 3 417 m²,  
parc. č. 932/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m² a novovytvorených pozemkov 
parc. č. 932/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 383 m² a parc. č. 932/5 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 84 m², ktoré vznikli podľa GP č. 27/2021 zo dňa 01. 10. 2021, 
úradne overeným dňa 11. 10. 2021 pod č. G1-2015/2021, do správy Mestským lesom 
v Bratislave so sídlom Cesta mládeže 4, Bratislava, IČO 30808901, 
 
2. zverenie umeleckého diela označeného ako „The Gut“ zhotoveného v roku 2020, ktoré 
znázorňuje „obrys hrubého čreva“. Umelecké dielo bude inštalované na pozemku parc. č. 932/5 
v k. ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa GP č. 27/2021 zo dňa 01.10. 2021, úradne overeným dňa 
11. 10. 2021 pod č. G1-2015/2021, do správy Mestským lesom v Bratislave so sídlom Cesta 
mládeže 4, Bratislava, IČO 30808901, 

 
s podmienkami: 
 
1. Nedôjde k predaju nehnuteľností v prospech tretích osôb alebo bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k prenájmu nehnuteľnosti 
zo strany Mestských lesov v Bratislave v prospech tretích osôb a nehnuteľnosti budú spravovať 
výlučne na dohodnutý účel. 
2. V prípade, ak Mestské lesy v Bratislave prestanú nehnuteľnosti užívať na uvedený účel, sú 
povinné predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu Slovenskej 
republiky Bratislave. 
3. V prípade vykonania rekonštrukčných prác, zabezpečenia technického a stavebného 
zhodnotenia nehnuteľností, budú tieto Mestské lesy v Bratislave realizovať z vlastných 
finančných zdrojov a v budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy alebo vrátenia správy 
k uvedeným nehnuteľnostiam, si nebudú od vlastníka predmetných nehnuteľností hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy nárokovať úhradu finančných prostriedkov vynaložených 
na vyššie uvedené práce. 
4. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude Mestskými lesmi Bratislava podpísaný do 60 
dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť.  


