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NÁVRH UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

zmenu  uznesenia Mestského zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy                                        
č.  1090/2013 zo dňa 06. 06. 2013, v znení uznesenia  č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27. 06. 2013 
a uznesenia č. 1240/2013 zo dňa  25. a  26.9.2013, takto: 
 
Text v podmienke číslo 2. v znení:  
 
„2. Mestská časť  Bratislava-Nové Mesto vybuduje v termíne  do 31.12.2015 na uvedených 
nehnuteľnostiach športpark. V prípade, ak športpark nebude mestskou časťou Bratislava-Nové 
Mesto  v uvedenom termíne vybudovaný, je povinná predmet zverenia  vrátiť do priamej 
správy hlavnému mestu SR Bratislave.“, 
 
sa nahrádza textom  
 
„2. Mestská časť  Bratislava-Nové Mesto vybuduje v termíne  do 31.12.2016 na uvedených 
nehnuteľnostiach športpark. V prípade, ak športpark nebude mestskou časťou Bratislava-Nové 
Mesto  v uvedenom termíne vybudovaný, je povinná predmet zverenia  vrátiť do priamej 
správy hlavnému mestu SR Bratislave.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET:    Návrh na  schválenie zmeny  uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č.  1090/2013 zo dňa 06. 06. 2013 
v znení uznesenia  č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27. 06. 2013 a uznesenia 
č. 1240/2013 zo dňa 25. a  26.9.2013, ktorým bolo  schválené zverenie 
nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, areál bývalého 
cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto – zmena termínu  

 
ŽIADATE Ľ:            Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 
             Junácka 1 
                                   831 481 Bratislava   
 
SKUTKOVÝ STAV  
 
Predmet žiadosti 
 
Predmetom žiadosti je zmena termínu vybudovania športparku v areáli bývalého 
cyklistického štadióna z termínu do  31.12.2015 na termín do 31.12.2016.  
 
Dôvod a účel žiadosti  
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto požiadala o zmenu termínu  vybudovania   športparku   
na nehnuteľnostiach v k.ú. Nové Mesto, a to na pozemkoch, registra „C“:  
parc. č. 11280/1 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 15616 m2, 
parc. č. 11280/34 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 415 m2, 
parc. č. 11280/35 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 108 m2, 
parc. č. 11280/46 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 591 m2, 
parc. č. 11280/48 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 26 m2, 
parc. č. 11280/54 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 13 m2, 
parc. č. 11280/55 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 16 m2, 
zapísaných na LV č. 5148, 
pozemkoch: 
parc. č. 11280/56 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 844 m2, 
parc. č. 11280/57 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 26 m2, 
zapísaných na LV č. 1,  
súčasťou areálu je aj stavba súp. č. 7768 na parc. č.  11280/46 a parc. č. 11280/57, zapísaná na 
LV č. 1.    
 Zverenie uvedených nehnuteľností do správy mestskej časti bolo schválené uznesením 
mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy číslo 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 
v znení uznesenia 1181/2013 zo dňa  26.  a 27. 06. 2013 a uznesenia č. 1240/2013 zo dňa  25. 
a  26.9.2013, okrem iného, s podmienkou, že:  
„Mestská časť  Bratislava-Nové Mesto vybuduje v termíne  do 31.12.2015 na uvedených 
nehnuteľnostiach športpark. V prípade, ak športpark nebude mestskou časťou Bratislava-Nové 
Mesto  v uvedenom termíne vybudovaný, je povinná predmet zverenia  vrátiť do priamej 
správy hlavnému mestu SR Bratislave.“ 
 
 
 



 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v odôvodnení žiadosti o predĺženie termínu 
uvádza, že  mestská časť v tejto veci intenzívne koná, pričom jej aktivity sú aj verejne 
prezentované.  Koncom minulého roka bola úspešne ukončená súťaž návrhov architektonickej 
úpravy areálu bývalého cyklistického štadióna a na začiatku tohto roka s úspešnou 
architektonickou kanceláriou bola uzavretá zmluva o dielo, predmetom ktorej je  
vypracovanie projektu k realizácii obnovy daného areálu. 
  Časový posun  realizácie úpravy areálu je vyvolaný nutnosťou  posudzovania projektu 
obnovy bývalého cyklistického štadióna  podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 Z uvedených dôvodov mestská časť požiadala  o predĺženie termínu na  vybudovania 
športparku z lehoty do 31.12.2015 na termín do  31.12.2016. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 





























 
Dodatok č. 11 88 0557 13 01 

k Protokolu číslo 11 88 0557 13 00 zo dňa 03.12.2013 o zverení nehnuteľného majetku 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do 
správy Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
 
VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
    zastúpené primátorom JUDr. Ivo Nesrovnal 
    IČO: 603 481 
    ako odovzdávajúci 
 
 
SPRÁVCA:   Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 
    Junácka 1, 831 04 Bratislava 
    zastúpená  starostom  Mgr. Rudolfom Kusým 
                                                IČO: 00 603 317 
    ako preberajúci 
 

Článok 1 
 

 Predmetom Protokolu č. 11  88 0557 13 01 zo dňa 3.12.2013 o zverení majetku 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do 
správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „Protokol“) sú  nehnuteľnosti  
nachádzajúce  sa  v  Bratislave,  k. ú. Nové  Mesto, (bývalý cyklistický štadión),  a to:  

1. pozemky registra „C“ KN:  
parc. č. 11280/1 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 15616 m2, 
parc. č. 11280/34 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 415 m2, 
parc. č. 11280/35 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 108 m2, 
parc. č. 11280/46 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 591 m2, 
parc. č. 11280/48 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 26 m2, 
parc. č. 11280/54 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 13 m2, 
parc. č. 11280/55 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 16 m2, 
zapísané na LV č. 5148 
pozemky registra „C“ KN: 
parc. č. 11280/56 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 844 m2, 
parc. č. 11280/57 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 26 m2, 
zapísané na LV č. 1,  
 

2. stavba:  
súp. č. 7768 postavená na pozemkoch parc. č.  11280/46 a  parc. č. 11280/57,  
zapísaná na LV č. 5148,    

 
 

Článok 2 
 

 Týmto dodatkom sa prvá veta v článku 2 Protokolu  v znení: 
„Predmetné nehnuteľnosti sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za 
účelom vybudovania mestského športparku v termíne do 31.12.2015.“  
 



nahrádza textom v znení: 
„Predmetné nehnuteľnosti sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za 
účelom vybudovania mestského športparku v termíne do 31.12.2016.“  
 
Ostatné časti Protokolu zostávajú nezmenené. 
 

Článok 3 
 

Nehnuteľnosti sa zverujú do správy Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v zmysle uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.  1090/2013 zo dňa 06. 06. 2013 
v znení uznesenia  č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27. 06. 2013, uznesenia   č.  1240/2013 zo dňa 
25. – 26. 9. 2013 a uznesenia č. ............................ 
 

Článok 4 
  
 1) Tento dodatok  k Protokolu o zverení majetku do správy mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto sa povinne zverejňuje podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), 
v znení neskorších predpisov.  

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

Článok 5 
 
 Dodatok k Protokolu sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, 
z ktorých hlavné mesto SR Bratislava si  ponechá 5 exemplárov a Mestská časť Bratislava-
Nové Mesto 3  exempláre.  
 

Článok 6 
 

Zmluvné strany si Dodatok č. 11 88 0557 13 01 k Protokolu č.11 88 0557 13 00 zo 
dňa 03.12.2013 prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, 
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
V Bratislave, dňa ...............................            V Bratislave, dňa ................................... 
 
Odovzdávajúci:      Preberajúci: 
 
Za hlavné mesto SR Bratislavu  Za Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
      JUDr. Ivo Nesrovnal                   Mgr. Rudolf Kusý 
        primátor               starosta  



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

konaného d ňa 2.11.2015 
___________________________________________________________________________ 

 
 

1. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 
1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 17.06.2013 
a uznesenia č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26.9.2013, ktorým bolo schválené zverenie 
nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. 
Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy                                      
č.  1090/2013 zo dňa 06. 06. 2013, v znení uznesenia  č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27. 06. 2013 
a uznesenia č. 1240/2013 zo dňa  25. a  26.9.2013 takto: 
 
Text v podmienke číslo 2. v znení:  
 
„2. Mestská časť  Bratislava-Nové Mesto vybuduje v termíne  do 31.12.2015 na uvedených 
nehnuteľnostiach športpark. V prípade, ak športpark nebude mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto  
v uvedenom termíne vybudovaný, je povinná predmet zverenia  vrátiť do priamej správy hlavnému 
mestu SR Bratislave.“, 
 
sa nahrádza textom  
 
„2. Mestská časť  Bratislava-Nové Mesto vybuduje v termíne  do 31.12.2016 na uvedených 
nehnuteľnostiach športpark. V prípade, ak športpark nebude mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto  
v uvedenom termíne vybudovaný, je povinná predmet zverenia  vrátiť do priamej správy hlavnému 
mestu SR Bratislave 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing.Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 2.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06. 06. 2013 v znení uznesenia č. 1181/2013                                                    
zo dňa 26. a 17. 06. 2013 a uznesenia č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26. 9. 2013, ktorým bolo 
schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, areál bývalého 
cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto 

kód uzn.: 1.9.5  

 

Uznesenie č. 194/2015 
     zo dňa 05. 11. 2015 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť zmenu  uznesenia Mestského zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy                        
č.  1090/2013 zo dňa 06. 06. 2013, v znení uznesenia  č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27. 06. 2013 
a uznesenia č. 1240/2013 zo dňa  25. a  26. 9. 2013 takto: 
 
Text v podmienke číslo 2. v znení:  
 
„2. Mestská časť  Bratislava-Nové Mesto vybuduje v termíne do 31. 12. 2015 na uvedených 
nehnuteľnostiach športpark. V prípade, ak športpark nebude mestskou časťou Bratislava-Nové 
Mesto v uvedenom termíne vybudovaný, je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej 
správy hlavnému mestu SR Bratislave.“, 
 
sa nahrádza textom  
 
„2. Mestská časť  Bratislava-Nové Mesto vybuduje v termíne do 31. 12. 2016 na uvedených 
nehnuteľnostiach športpark. V prípade, ak športpark nebude mestskou časťou Bratislava-Nové 
Mesto v uvedenom termíne vybudovaný, je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej 
správy hlavnému mestu SR Bratislave.“ 

- - - 
 
 
 
 
 

 


