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         kód uzn. 5.1 
             
 

NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

berie na vedomie 
 

aktualizáciu a doplnenie protokolov o zverení nehnuteľného majetku o chýbajúce údaje                    
o pozemkoch v Bratislave, v správe mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy, podľa článku 85 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a § 4 
ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 o zásadách 
hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy,  a to  pozemkov registra „C“ KN 
parc. č.:  
1)  v k. ú. Trnávka : 
15850/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  76 m2 
15850/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 117 m2 
15850/6 – záhrady vo výmere 26478 m2 
15850/9 – záhrady vo výmere 1935 m2 
15850/10 – záhrady vo výmere 9064 m2 
15850/11 – záhrady vo výmere 5905 m2 
15850/12 – záhrady vo výmere 9930 m2 
15850/13 – záhrady vo výmere 8084 m2 
15850/16 – záhrady vo výmere 1153 m2 
15850/19 – záhrady vo výmere 1339 m2 
15850/20 – záhrady vo výmere 1471 m2 
15850/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16885 m2 
15850/22 – záhrady vo výmere 2374 m2 
15850/23 – záhrady vo výmere 509 m2 
15850/38 – záhrady vo výmere 1031 m2 

15850/131 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 777 m2 
15850/132 – záhrady vo výmere 1222 m2 
15850/142 – záhrady vo výmere 3550 m2 
15850/143 –zastavané plochy a nádvoria vo výmere 261 m2 
16250/261 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 339 m2 
16479/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m2 
16479/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 252 m2 
16505/8 – záhrady vo výmere 68482 m2 
16505/10 – záhrady vo výmere 65 m2 
16505/11 – záhrady vo výmere 24675 m2 
16505/23 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 60 m2 
16505/46 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6632 m2 

16508/155 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 467 m2 
16508/167 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91 m2 
16546/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1541 m2 
16546/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2077 m2 
16546/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1944 m2 



16546/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 357 m2 
zapísaných  na LV č. 196 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy; 
2) v  k. ú.  Karlova Ves 
2983/2 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 203 m2 
2989/1 – ostatná plocha vo výmere 4 7384 m2 
2983/19 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 32 m2 
zapísaných  na LV č. 46 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy; 
3) v k. ú. Ružinov 
15651/151 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2 
15652/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2 
zapísaných  na LV č. 3134 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy; 
4) v k. ú. Vrakuňa 
1249 – záhrady vo výmere 1432 m2; 
5) v k. ú. Staré Mesto 
2925/1 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 30910 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na aktualizáciu protokolov o  zverení pozemkov registra  
    „C“ KN: parc. č. 15850/3, 15850/4, 15850/6, 15850/9-13,  
    15850/16, 15890/19 – 23, 15850/38, 15850/132, 15850/142, 
    15850/143, 16250/261, 16479/15, 16505/8, 16505/10 – 11, 
    16505/23, 16505/46, 16508/155, 1658/167,  k.ú. Trnávka; parc. 
    č.  2983/2, 2989/1, 2983/19, k.ú. Karlova Ves;  parc. č.  
    15651/151, 15652/4, k.ú. Ružinov, parc. č. 1249, k.ú. Vrakuňa 
    a parc.č. 2925/1 v k.ú. Staré Mesto, v správe MARIANUM –  
    Pohrebníctvo mesta Bratislavy, mestskej príspevkovej  
    organizácie.  
                                                
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
1) POZEMKY registra „C“ KN v k. ú. Trnávka  
parc. č.                  druh pozemku                 výmera v m2       účtovná cena v €               
15850/3   zastavané plochy a nádvoria           76                     3784,11 
15850/4   zastavané plochy a nádvoria         117            5825,53 
15850/6   záhrady                                     26478                1318362,88   
15850/9   záhrady                                       1935                    96345,53 
15850/10  záhrady                                       9064                  451304,52 
15850/11 záhrady                                       5905                  294015,14 
15850/12  záhrady                                       9930                  494423,42 
15850/13  záhrady                                       8084                  402509,46 
15850/16 záhrady                                       1153                    57408,88 
15850/19  záhrady                                       1339                    66669,99 
15850/20  záhrady                                       1471                    73242,38 
15850/21  zastavané plochy a nádvoria     16885                  840718,98   
15850/22  záhrady                                       2374                  118203,55 
15850/23 záhrady                                         509                   25343,56 
15850/38  záhrady                                       1031                   51334,40  

15850/131  zastavané plochy a nádvoria         777                   38687,51 
15850/132  záhrady                                       1222                   60844,45 
15850/142  záhrady                                       3550                 176757,62  
15850/143 zastavané plochy a nádvoria         261                   12995,42 
16250/261 zastavané plochy a nádvoria         339                   16879,11 
16479/14  zastavané plochy a nádvoria             9                        448,12 
16479/15   zastavané plochy a nádvoria         252                    12547,31   
16505/8   záhrady                                     68482                3409778,93 
16505/10  záhrady                                           65                      3236,41  
16505/11  záhrady                                     24675                1228589,92 
16505/23  zastavané plochy a nádvoria           60                      2987,45 
16505/46  zastavané plochy a nádvoria       6632                  330213,10 

16508/155 zastavané plochy a nádvoria         467                    23252,34 
16508/167 zastavané plochy a nádvoria           91                      4530,97  
16546/1  zastavané plochy a nádvoria       1541                   76727,78 
16546/8  zastavané plochy a nádvoria       2077                  103415,70 
16546/9   zastavané plochy a nádvoria       1944                    96793,51 



16546/10   zastavané plochy a nádvoria         357                    17775,35  
Pozemky sú zapísané  na LV č. 196 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
2) POZEMKY registra „C“ KN v k. ú.  Karlova Ves  
parc. č.                  druh pozemku                 výmera v m2    účtovná cena v €        
 
2983/2   zastavané plochy a nádvoria             203                10 107,55             
2989/1  ostatná plocha                              4 7384               235929,67 
2983/19  zastavané plochy a nádvoria               32                   1593,31  
Pozemky sú zapísané  na LV č. 46 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
3) POZEMKY registra „C“ KN v k.ú. Ružinov  
parc. č.                  druh pozemku                 výmera v m2   účtovná cena v €       
15651/151   zastavané plochy a nádvoria   2                   99,58 
15652/4   zastavané plochy a nádvoria            13                 647,28  
Pozemky sú zapísané  na LV č. 3134 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
4) POZEMOK registra „C“ KN v k. ú. Vraku ňa  
parc. č.                  druh pozemku                 výmera v m2   účtovná cena v €       
1249                           záhrady                             1432               83 868,00 
Pozemok je zapísaný  na LV č. 4054 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
5) POZEMOK registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto  
parc. č.                  druh pozemku                 výmera v m2   účtovná cena v €       
2925/1                zastavané plochy a nádvoria   30910                1539036,05 
Pozemok je zapísaný  na LV č.1656 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
Predmet návrhu 
 
 Predmetom návrhu sú pozemky uvedené v špecifikácii.  
 
Dôvod a účel  predloženia návrhu 
 
 Materiál sa predkladá za účelom zjednotenia údajov uvedených v protokoloch 
o zverení majetku do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy so skutočným stavom užívania pozemkov mestskou organizáciou, údajmi 
katastra nehnuteľností  a účtovnou evidenciou, podľa údajov v jednotlivých protokoloch 
nasledovne:  
 1) Zverovaný majetok do správy, v protokole zo dňa 30.6.1994, nebol jednoznačne 
špecifikovaný.  Z tohto dôvodu  uvedený protokol sa spresňuje aktuálnym parcelnými číslami, 
výmerami a  druhom pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľností tak, ako MARIANUM – 
Pohrebníctvo mesta Bratislavy, mestská príspevková organizácia  pozemky užíva a tak ako sú  
pozemky registra „C“ KN v k.ú. Trnávka uvedené v špecifikácii nehnuteľností v bode 1 tohto 
návrhu. 



 2)  Protokolom č. 11 88 0727 03 00 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej príspevkovej organizácie 
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, zo dňa 10.11.2003, boli zverené pozemky na 
cintoríne Slávičie údolie v k.ú. Karlova Ves, a to:  
- parc. č.  2983/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 180 m2, podľa údajov  katastra 
nehnuteľností pozemok má výmeru 203 m2. 
- pozemok parc. č.  2989/1 – ostatná plocha vo výmere 4 7439 m2,  podľa údajov katastra 
nehnuteľností pozemok má výmeru 4 7384 m2.  
V lokalite cintorína Slávičie údolie sa nachádza aj pozemok parc. č. 2983/19 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 32 m2, ktorý je predmetom aktualizácie protokolu o zverení 
majetku do správy. 
 V  rámci aktualizácie predmetom zmeny v protokole je výmera pozemkov a dopĺňa sa  
pozemok parc. č.  2983/19 – ostatná plocha vo výmere 32 m2, k.ú. Karlová Ves. 
 3) Protokolom o zverení majetku   hl. mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv 
a záväzkov č. 11 88 0396 11 00 zo dňa 20.12.2011 bol do správy mestskej príspevkovej 
organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo v Bratislave  zverený pozemok parc. č. 15651/13 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6034 m2  v k.ú. Ružinov, s ktorým susedia pozemky 
parc. č.  15651/151 - zastavané plochy a nádvoria  vo výmere  2 m2 a parc. č. 15652/4 - 
zastavané plochy a nádvoria   vo výmere  13 m2,  ktorých správa sa  navrhuje riešiť v rámci 
aktualizácie  protokolov o zverení pozemkov do správy.  
 4) Protokolom č. 11 88 0396 11 00 zo dňa 20.12.2011 bol zverený do správy mestskej 
organizácie MARIANUM pozemok parc. č. 1249 – záhrady vo výmere 1432 m2  v hodnote 
62388,00 Eur, ktorý má podľa účtovnej evidencie hodnotu 83 868,00 Eur, na ktorú sa hodnota 
majetku upravuje.  
 5) Protokolom č. 01/2012 zo dňa 11.12.2012 bol zverený do správy mestskej 
príspevkovej organizácie MARIANUM pozemok parc. č. 2925/1 - zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere  30910  m2 v hodnote 1539036,72 Eur, podľa účtovnej evidencie 
pozemok má hodnotu 1539036,05 Eur. 
 

 K zmenám parcelných čísel a ich výmer došlo najmä zlučovaním a delením pozemkov 
geometrickými plánmi, čo spôsobilo aj zmenu hodnoty pozemkov. Aktualizáciou 
predmetných protokolov o zverení majetku do správy tak, ako je uvedené v špecifikácií 
majetku, dáva sa do súladu správa pozemkov užívaných mestskou príspevkovou organizáciou 
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy s  údajmi katastra nehnuteľností a účtovnou 
evidenciou.   
 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 150/2015 zo dňa 10. 09. 2015 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať dňa 24. 09. 2015: 
„Návrh na aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov v Bratislave do správy mestskej 
príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy,  
v k.ú. Trnávka, Karlová Ves a Ružinov“. 
 

































Protokol č. 11 88 0..... 15 00 
o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov do správy MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, 
mestskej príspevkovej organizácie  

ktorý je Dodatkom č. 1 
k Protokolu  zverenia do užívania  mestského nehnuteľného majetku – bývalého 

záhradníckeho strediska  (S 32) a škôlkarského strediska  (S 35) na Ivánskej ceste č. 32 
v k.ú. Bratislava – Ružinov v súlade so znením zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb.“ zo 

dňa 30.6.1994 
 

 
VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
    zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom 
    IČO: 603 481 
    ako odovzdávajúci 
 
 
SPRÁVCA:   MARIANUM –Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
         mestská príspevková organizácia  
    Svätplukova 3, 824 91  Bratislava 
    Zastúpené riaditeľom JUDr. Mgr. Miroslavom Hrádekom 
    IČO: 17 33 0190 
    ako preberajúci 
 

Článok 1 
 

N základe uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. ..../2015 zo 
dňa ...........2015, ktoré bolo prijaté v súvislosti s aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov 
v Bratislave do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy, sa týmto dodatkom v protokole zo dňa 30.6.1994, v článku II. ods. 1. písm. c/  
text v znení v znení :  
„c/ odovzdania nehnuteľný majetok – pozemky  uvedené v účtovnej  evidencii podniku bez  
ocenenia: 
- „ Ivánska ul.  č. 32, parc. čísla EL č. 12 a výkazu výmer ku GP overeného 7.8.1988 (GP nie je 
k dispozícii), pričom pozemky na Ivánskej ceste  (ich výmera) nie sú  prerozdelené medzi 
bývalými strediskami S 32 a S 35“ vypúšťa 
   
a nahrádza sa textom  v znení: 
„c/ Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, mestskej 
príspevkovej organizácie, sú pozemky registra „C“ KN v Bratislave, k.ú. Trnávka, zapísané  na 
LV č. 196 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy: 
parc. č.                  druh pozemku                 výmera v m2       účtovná cena v €               
15850/3   zastavané plochy a nádvoria           76                     3784,11 
15850/4   zastavané plochy a nádvoria         117            5825,53 
15850/6   záhrady                                     26478                1318362,88   
15850/9   záhrady                                       1935                    96345,35 
15850/10  záhrady                                       9064                  451304,52 
15850/11 záhrady                                       5905                  294015,14 



 
parc. č.                  druh pozemku                 výmera v m2       účtovná cena v €               
15850/12  záhrady                                       9930                  494423,42 
15850/13  záhrady                                       8084                  402509,46 
15850/16 záhrady                                       1153                    57408,88 
15850/19  záhrady                                       1339                    66669,99 
15850/20  záhrady                                       1471                    73242,38 
15850/21  zastavané plochy a nádvoria     16885                  840718,98   
15850/22  záhrady                                       2374                  118203,55 
15850/23 záhrady                                         509                   25343,56 
15850/38  záhrady                                       1031                   51334,40  

15850/131  zastavané plochy a nádvoria         777                   38687,51 
15850/132  záhrady                                       1222                   60844,45 
15850/142  záhrady                                       3550                 176757,62  
15850/143 zastavané plochy a nádvoria         261                   12995,42 
16250/261 zastavané plochy a nádvoria         339                   16879,11 
16479/14  zastavané plochy a nádvoria             9                        448,12 
16479/15   zastavané plochy a nádvoria         252                    12547,31   
16505/8   záhrady                                     68482                3409778,93 
16505/10  záhrady                                           65                      3236,41  
16505/11  záhrady                                     24675                1228589,92 
16505/23  zastavané plochy a nádvoria           60                      2987,45 
16505/46  zastavané plochy a nádvoria       6632                  330213,10 

16508/155 zastavané plochy a nádvoria         467                    23252,34 
16508/167 zastavané plochy a nádvoria           91                      4530,97  
16546/1  zastavané plochy a nádvoria       1541                   76727,78 
16546/8  zastavané plochy a nádvoria       2077                  103415,70 
16546/9   zastavané plochy a nádvoria       1944                    96793,51 
16546/10   zastavané plochy a nádvoria         357                    17775,35.“ 

 
Ostatné časti protokolu zostávajú nezmenené. 
 
 

Článok 2 
  
 Preberajúci na základe tohto dodatku k protokolu bude vykonávať správu  pozemkov 
v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, platných predpisov 
a osobitnými uzneseniami mestského zastupiteľstva tak, aby vlastníkovi hlavnému mestu 
Slovenskej republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.  
 

Článok 3 
 

 1) K fyzickému odovzdaniu pozemkov nedôjde, nakoľko preberajúci ich stav pozná 
a v takomto pozemky preberá.  
    

Článok 4 
 

1) Tento protokol sa povinne zverejňuje podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 



2) Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

Článok 5 
 

 Protokol č. 11 88 0......... 15 00 sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch, s platnosťou 
originálu, z ktorých Hlavné mesto SR Bratislava si ponechá 5 exemplárov a preberajúci 3  
exempláre.  

Článok 6 
 

Strany si protokol 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 MARIANUM –Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
                                 mestskú príspevkovú organizáciu  
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––- 
JUDr. Ivo Nesrovnal                                             JUDr. Mgr. Miroslav Hrádek  
       primátor                              riaditeľ  
 
 
 
 



Dodatok č. 11 88 0727 03 01 
k Protokolu č. 11 88 0727 03 00 o zverení majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy MARIANUM - Pohrebníctvo 

mesta Bratislavy, mestskej príspevkovej organizácie , zo dňa 10.11.2003 
   

 
VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
    zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom 
    IČO: 603 481 
    ako odovzdávajúci 
 
 
SPRÁVCA:   MARIANUM –Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
         mestská príspevková organizácia  
    Svätplukova 3, 824 91  Bratislava 
    Zastúpené riaditeľom JUDr. Mgr. Miroslavom Hrádekom 
    IČO: 17 33 0190 
    ako preberajúci 
 

Článok 1 
 

N základe uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. ..../2015 zo 
dňa ...........2015, ktoré bolo prijaté v súvislosti s aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov 
v Bratislave do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy, sa týmto dodatkom   text v čl. I. protokolu v časti  cintorín Slávičie  údolie 
v katastrálnom území Karlova Ves v znení:  
„ – parc. č.  2983/2, zastavaná plocha o výmere 180 m2 .......................270 000,- Sk  
   – parc. č.  2983/1, ostatná plocha  o výmere 47439 m2 ....................7 115 850,- Sk“  
 
 nahrádza a dopĺňa sa textom  v znení: 
 
„ - parc. č.  2983/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 203 m2 ............10 107,55 Eur  

- parc. č.  2983/1, ostatné plochy  o výmere 47384 m2 .............................235 929,67 Eur 
- parc. č.  2983/19, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2 ...... .......1 593,31 Eur“.  

 
Ostatné časti protokolu zostávajú nezmenené. 
 
 

Článok 2 
  
 Preberajúci na základe tohto dodatku k protokolu bude vykonávať správu  pozemkov 
v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, platných predpisov 
a osobitnými uzneseniami mestského zastupiteľstva tak, aby vlastníkovi hlavnému mestu 
Slovenskej republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.  
 

Článok 3 
 

 1) K fyzickému odovzdaniu pozemkov nedôjde, nakoľko preberajúci ich stav pozná 
a v takomto pozemky preberá.  



    
Článok 4 

 
1) Tento protokol sa povinne zverejňuje podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
2) Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  
Článok 5 

 
 Protokol č. 11 88 0......... 15 00 sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch, s platnosťou 
originálu, z ktorých Hlavné mesto SR Bratislava si ponechá 5 exemplárov a preberajúci 3  
exempláre.  

Článok 6 
 

Strany si protokol 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 MARIANUM –Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
                                 mestskú príspevkovú organizáciu  
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-         –––––––––––––––––––––––- 
JUDr. Ivo Nesrovnal                                             JUDr. Mgr. Miroslav Hrádek  
       primátor                                 riaditeľ  
 
 
 
 



Dodatok č. 11 88 0396 11 01 
k Protokolu č. 11 88 0396 11 00 o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta a 

Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov, zo dňa 20.12.2011 
   

 
VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
    zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom 
    IČO: 603 481 
    ako odovzdávajúci 
 
 
SPRÁVCA:   MARIANUM –Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
         mestská príspevková organizácia  
    Svätplukova 3, 824 91  Bratislava 
    Zastúpené riaditeľom JUDr. Mgr. Miroslavom Hrádekom 
    IČO: 17 33 0190 
    ako preberajúci 
 

Článok 1 
 

N základe uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. ..../2015 zo 
dňa ...........2015, ktoré bolo prijaté v súvislosti s aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov 
v Bratislave do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy, sa týmto dodatkom   text: 
 

I. v čl. 1. protokolu, v časti  - katastrálne územie Ružinov, dopĺňa text v znení: 
  
„ – parc. č.  15651/151 – zastavané plochy a nádvoria vo 2 m2 .......................99,58 Eur  
– parc. č.  15652/4 – zastavané plochy a nádvoria vo 13 m2 ........................647,28 Eur“. 
 

II.  v čl. 1. protokolu v časti  - katastrálne územie Vrakuňa, sa text v znení: 
„ parc. č.  1249 – záhrady vo výmere 1432 m2 ............................62388,00 Eur“ 
  
 nahrádza  textom  v znení: 
„ parc. č.  1249 – záhrady vo výmere 1432 m2 ............................83 868,00 Eur“ 
  
 
Ostatné časti protokolu zostávajú nezmenené. 
 
 

Článok 2 
  
 Preberajúci na základe tohto dodatku k protokolu bude vykonávať správu  pozemkov 
v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, platných predpisov 
a osobitnými uzneseniami mestského zastupiteľstva tak, aby vlastníkovi hlavnému mestu 
Slovenskej republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.  
 
 
 



Článok 3 
 

 1) K fyzickému odovzdaniu pozemkov nedôjde, nakoľko preberajúci ich stav pozná 
a v takomto pozemky preberá.  
    

Článok 4 
 

1) Tento protokol sa povinne zverejňuje podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

2) Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

Článok 5 
 

 Protokol č. 11 88 0......... 15 00 sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch, s platnosťou 
originálu, z ktorých Hlavné mesto SR Bratislava si ponechá 5 exemplárov a preberajúci 3  
exempláre.  

Článok 6 
 

Strany si protokol 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 MARIANUM –Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
                                 mestskú príspevkovú organizáciu  
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-         –––––––––––––––––––––––- 
JUDr. Ivo Nesrovnal                                             JUDr. Mgr. Miroslav Hrádek  
       primátor                                 riaditeľ  
 
 
 
 



Dodatok č. 1 
k Protokolu č. 01/2012 o odovzdaní  majetku zaniknutej organizácie  PAMING – Mestský 
investor pamiatkovej obnovy a prevzatí majetku príspevkovou organizáciou 
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, v súlade s uznesením č. 775/2012 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, v zmysle zákona  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zo dňa 11.12.2012 

evidovaný pod číslom ............... 
  
 

VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
    zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom 
    IČO: 603 481 
    ako odovzdávajúci 
 
 
SPRÁVCA:   MARIANUM –Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
         mestská príspevková organizácia  
    Svätplukova 3, 824 91  Bratislava 
    Zastúpené riaditeľom JUDr. Mgr. Miroslavom Hrádekom 
    IČO: 17 33 0190 
    ako preberajúci 
 

Článok 1 
 

N základe uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. ..../2015 zo 
dňa ...........2015, ktoré bolo prijaté v súvislosti s aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov 
v Bratislave do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy, sa týmto dodatkom v prílohe č. 1 k Protokolu č. 01/2012 zo dňa 11.12.2012  
  
text v znení: 
„1. Slavín – Pamätník, zverovací  protokol z 1.1.1994, katastrálne územie Staré Mesto, parc. č. 
2925/1, výmera  30910 m2, LV č. 1656, hodnota  1 539 036,72 €.“    
 
nahrádza  textom  v znení 
„1. Slavín – Pamätník,  katastrálne územie Staré Mesto, parc. č. 2925/1 – zastavané plochy 
a nádvoria vo  výmere  30910 m2, LV č. 1656, hodnota  1 539 036,05 €.“    
 
Ostatné časti protokolu zostávajú nezmenené. 
 
 

Článok 2 
   

1) Tento protokol sa povinne zverejňuje podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

2) Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

 
 
 



Článok 3 
 

 Protokol č. 11 88 0......... 15 00 sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch, s platnosťou 
originálu, z ktorých Hlavné mesto SR Bratislava si ponechá 5 exemplárov a preberajúci 3  
exempláre.  
 

Článok 4 
 

Strany si protokol 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 MARIANUM –Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
                                 mestskú príspevkovú organizáciu  
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-         –––––––––––––––––––––––- 
JUDr. Ivo Nesrovnal                                             JUDr. Mgr. Miroslav Hrádek  
       primátor                                 riaditeľ  
 
 
 
 



Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  

konaného d ňa 07.9.2015 
___________________________________________________________________________ 

 
k bodu:  

1. Návrh na aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov v Bratislave do správy mestskej 
príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, v k.ú. Trnávka, 
Karlova Ves a Ružinov 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ zobra ť na vedomie aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov 
v Bratislave do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy, v k.ú. Trnávka, Karlova Ves a Ružinov pod ľa predloženého návrhu uznesenia.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Bc. Adriana Renčková, v.r. 
V Bratislave, 07.9.2015 
 
 


