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NÁVRH UZNESENIA 
 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
zverenie pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto parc. č. 21346 – ostatné plochy vo výmere 3 622 m², 
LV č. 1656, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, IČO 
00603147, s cieľom správy, údržby, realizácie hrobu Neznámeho vojaka ako protokolárneho miesta 
Slovenskej republiky a revitalizácie daného územia, 
 
s podmienkami: 
 
1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej časti v prospech tretích osôb. 
2. V prípade, ak mestská časť prestane nehnuteľnosti užívať na uvedený účel, je povinná predmet zverenia v 
lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave. 
3. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto na seba preberá záväzok, že bude hrob Neznámeho vojaka ako 
protokolárne miesto Slovenskej republiky a iné stavebné, rekonštrukčné práce, technické zhodnotenia 
predmetu zverenia realizovať z vlastných finančných zdrojov, alebo prostredníctvom financií poskytnutých 
zo strany vlády Slovenskej republiky. 
4. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto podpísaný do 30 
dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Dôvodová správa 
 
 
 
PREDMET: Zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21346, ulica Vajanského 

nábrežie, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
ŽIADATEĽ:  Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
   Vajanského nábrežie 3 
                                    814 21 Bratislava  
   IČO 00603147 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTI 
k. ú. Staré Mesto 
 
POZEMOK REGISTRA „C“ KN 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m²  pozn. 
21346    ostatná plocha  3622   LV č. 1656 
 

spolu: 3622 m²  
 
SKUTKOVÝ STAV 
 
Predmet žiadosti 
 Predmetom zverenia je nehnuteľnosť uvedená v špecifikácii. 
 
Dôvod a účel žiadosti 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto požiadala o zverenie nehnuteľného majetku v k. ú. Staré Mesto, 
pozemok registra „C“ KN parc. č. 21346.  

Predmetom zverenia je nehnuteľnosť na ulici Vajanského nábrežie. Ide o verejný priestor v lokalite medzi 
budovou Propelleru a parčíkom na Vajanského nábreží. 

Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bola protokolom o zverení majetku hl. mesta a s ním súvisiacich 
majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 13.03.1992 zverená 
zeleň nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 21346, k. ú. Staré Mesto. 

Účelom zverenia je realizácia hrobu Neznámeho vojaka ako protokolárne miesto Slovenskej republiky a 
následná správa, údržba, rekonštrukcia a revitalizácia daného územia. 

V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 115/2021 zo dňa 
28.septembra 2021, prijatého v nadväznosti na uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 605 zo 14. októbra 
2021 a č. 715 z 1. decembra 2021 začala mestská časť Bratislava-Staré Mesto  postupne uskutočňovať 
jednotlivé kroky smerujúce k realizácii zámeru zriadiť na Vajanského nábreží v Bratislave na pozemku 
registra „C“ KN, parc. č. 21346, k. ú. Staré Mesto, hrob Neznámeho vojaka ako protokolárneho miesta 
Slovenskej republiky. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto požiadala hlavné mesto SR Bratislavu, s poukazom na ust. § 3 ods. 3 
zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov v spojení s ust. článku 35 ods. 5 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, o podanie žiadosti na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o 
vydanie súhlasu na zriadenie vojnového hrobu, kde budú v zmysle listu generálneho tajomníka Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky č. KaGT-1-60/2022 zo dňa 1. júla 2022 uložené ostatky Neznámeho vojaka, 
príslušníka 1. čs. armádneho zboru, ktorý zahynul na Duklianskom bojisku v roku 1944. Hlavnému mestu 
SR Bratislave bolo na základe žiadosti opísanej v predchádzajúcej vete doručené Rozhodnutie Ministerstva 
vnútra SR č. SVS-OMSZV1-2022/033620, ktorým bol udelený súhlas so zriadením vojnového hrobu. 



 

 

 

 

Po realizácii a osadení umeleckého diela, súčasťou ktorého je zriadenie vojnového hrobu Neznámeho 
vojaka, vrátane uloženia ostatkov, mestská časť Bratislava-Staré Mesto prevezme starostlivosť o vojnový 
hrob po jeho zverení do jej správy podľa článku 36 ods. 5 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 

Po prípadnom vrátení zverených nehnuteľností do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy, správu 
pozemku prevezme sekcia správy nehnuteľností, a správu telesných pozostatkov a ostatných hnuteľných 
vecí prevezme oddelenie vnútornej správy.  

Majetkovoprávnym šetrením bolo zistené, že na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 21346, k. ú. Staré Mesto 
je uzatvorená platná Zmluva o nájme č. 08 88 0109 21 00 zo dňa 28.02.2021 medzi hlavným mestom SR 
Bratislava a nájomcom Akzent BigBoard, a.s., ktorej predmetom je aj nájom časti pozemku parc. č. 21346 
z dôvodu umiestnenia jedného reklamného zariadenia – citylightu, a to časť pod predmetným reklamným 
zariadením. O uvedenej skutočnosti bola mestská časť Bratislava-Staré Mesto informovaná.  

Hodnota zverovaných nehnuteľností 

Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a 
záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, je nehnuteľnosť, k. ú. Staré Mesto vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy evidovaná v majetku nasledovne: 

pozemok registra „C“ KN 
- parc. č. 21346 – ostatná plocha vo výmere 3622 m² 
v obstarávacej cene ............................................... 18 034,26 eur, 
 
Celková hodnota zverovanej nehnuteľnosti predstavuje sumu 18 034,26 eur. 
 
Stanoviská odborných útvarov magistrátu 
O stanoviská odborných oddelení bolo požiadané listom zo dňa 22.08.2022. 
 
Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti, stanovisko zo dňa 24.08.2022: bez pripomienok. 
Referát technickej infraštruktúry, stanovisko zo dňa 24.08.2022: bez pripomienok. 
Sekcia dopravy 

• Oddelenie dopravného inžinierstva, stanovisko zo dňa 24. 08. 2022: bez pripomienok. 
• Oddelenie cyklodopravy, stanovisko zo dňa 24.08.2022: súhlasíme. 
• Oddelenie parkovania, stanovisko zo dňa 23.08.2022: nevyjadrujeme sa, návrh nezasahuje do plánov 

parkovacej politiky. 
• Oddelenie dopravných povolení, stanovisko zo dňa 23.08.2022: nevyjadrujeme sa, pozemok nie 

cestným pozemkom miestnych ciest I. a II. triedy. 
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky, stanovisko zo dňa 25.08.2022: bez pripomienok. 
Oddelenie tvorby mestskej zelene, stanovisko zo dňa 24.08.2022: Súhlasí.  
Oddelenie životného prostredia, stanovisko zo dňa 24.08.2022: požadujeme dodržiavať usmernenia 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a Vodohospodárskej výstavby, š.p. a upozorňujeme, že na 
dotknutom pozemku je evidovaný chránený strom a jeho ochranné pásmo, preto žiadame rešpektovať 
vyjadrenia a usmernenia prislúchajúceho orgánu ochrany prírody.  
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností, stanovisko zo dňa 23.08.2022: bez výhrad. 
Oddelenie kultúry, stanovisko zo dňa 23.08.2022: súhlasíme, pričom podľa Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy článku 36 ods. 5, písm. a) mestská časť zabezpečuje starostlivosť o vojnové hroby, ktoré má 
zverené do správy, t. j. mestská časť môže byť správcom novovytvoreného vojnového hrobu. 
Oddelenie správy komunikácií, stanovisko zo dňa 26.08.2022: nemáme pripomienky. 
 



 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 340/2022 zo dňa 
14. 09. 2022 Mestská rada hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovať 
„Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ulica Vajanského nábrežie, do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“. 

 



n/lestská časť Bratisiava-Staré Mesto

Ing. arch . Zuzana Aufríchtová
starostka

^  Bratislava, 26. august 2022
^  2486/57860/2022/IVIAJ/Kli

V ážený pán primátor,

m estská  časť  Bratlslava-Staré Mesto (ďalej len „m estská časť“) postupne uskutočňuje jednotlivé kroky 
sm erujúce k realizácii zám eru zriadiť na Rázusovom  nábreží v Bratislave na pozemku pare. č. 21346 (ďalej 
len „pozemok“). Hrob neznám eho vojaka ako protokolárneho m iesta Slovenskej republiky a  súčasne  zahájila s 
tým súvisiacu reviíalizáciu dotknutého územia.

Po realizácii a  osaden í um eleckého diela, súčasťou ktorého je  zriadenie vojnového hrobu neznám eho 
vojaka, vrátane uloženia ostatkov, m estská časť  prevezm e starostlivosť o vojnový hrob po jeho zverení do jej 
správy v zm ysle článku 36 ods. 5 písm. a) Štatútu hlavného m esta SR Bratislavy.

Zároveň m á m estská časť v zmysle článku 36 ods. 5 pism. b) Štatútu hlavného m esta SR Bratislavy 
povinnosť zabezpečiť, aby v bezprostrednom  okolí vojnového hrobu nebola um iestnená vec alebo zariadenie, 
ktoré je  nezlučiteľné s  úctou tomuto miestu, pričom Protokolom o zverení majetku hlavného m esta a  s  ním 
súvisiacich majetkových práv a záväzkov zo dna 13.03.1992 má na danom  pozemku zverenú iba verejnú 
zeleň.

M estská časť  deklaruje záujem  zabezpečiť skvalitnenie čistoty a  poriadku a  zjednotiť starostlivosť 
a  údržbu verejného priestranstva v tejto lokalite, a  preto za týmto účelom považujem za vhodné, aby jej bol 
zverený aj súvisiaci pozemok.

Na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľujem požiadať v zm ysle čl. 82 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného 
m esta  S R  Bratislavy o predloženie návrhu na zverenie predm etného pozemku na zasadnutie  M estského 
zastupiteľstva hlavného m esta.

S pozdravom

Ipg. a r c lT ^ z a n a  Aufrichtová 
"Starostka m estskej časti

V ajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: 00 603 147, tel.: (+421 2) 5924 6277, fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: s ta ro s tk a@ sta rem esto .sk , w w w .starem esto .sk
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TÁTO LISTINA JE NEVEREJNOU LISTINOU A JE NEPOUZITEĽNA NA PRAVNE ÚKONY !

Okres
Obec
Katastrálne územie

V Ý P I S  Z K A T A S T R A  N E H N U T E Ľ N O S T I

101 Bratislava I Údaje aktuálne k : 01.08.2022
528 595 BA-m.č. STARÉ MESTO Dátum vyhotovenia: 25.08.2022
804 096 Staré Mesto Čas vyhotovenia ; 14:08:56

V Ý P I S  Z L I S T U  v l a s t n í c t v a  č. 1656 - čiastočný

ČASÍ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY resistra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné
číslo

Výmera 
v m2

Druh Spôsob 
pozemku využ.p.

Druh 
chr. n

Umiest. 
pozemku

Právny
vzťah

21346 3522 Ostatné plochy 29 

* * * Ostatné PARCELY registra "C" nevyžiadané * * *

109
201

1

Legenda:

Kód spôsobu využívania pozemku
29 - Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň,

park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke
využívanie

Kód druhu chránenej nehnuteľnosti
109 - Chránené vtáčie územie
201 - Chránený strom a jeho ochranné pásmo

Kód umiestnenia pozemku
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

PARCELY registra "B" evidované na mape určeného operátu nevyžiadané 

STAVBY nevyžiadané 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Por. Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO)
číslo a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel

Účastník právneho vzťahu: Vlastník

1 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR
IČO: 00603481
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

* * * Ostatní účastníci nevyžiadaní * * *

Tituly nadobudnutia nevyžiadané

ČASŤ C: ŤARCHY

Ťarchy nevyžiadané
Strana 1



Iné údaje

Iné údaje nevyžiadané
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MINISTERSTVO t1ft60P00WOKlI

VNÚTRA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: SVS-OMSZVl-2022/033620

odbor miestnej štátnej správy, 
sam osprávy a zahraničných vzťahov 

sekcia verejnej správy 
Drieňová 22, S26 86 Bratislava 29

Bratislava 11. augusta 2022

R o z h o d n u t i e

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor miestnej štátnej správy, samosprávy 
a  zaliraničných vzťahov sekcie verejnej správy príslušné na konanie podľa § 6 ods. 2 zákona 
č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov (d'alej len „zákon“) a § 46 
a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konám' (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov, rozhodlo vo veci žiadosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom 
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie l, 814 99 
Bratislava, zastúpeného Mgr. Zuzanou Ivaškovou, vedúcou oddelenia kultúry magistrátu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o zriadenie vojnového hrobu-m iesto  uloženia 
schránky neznámeho vojaka, do ktorého budú prepochované ostatky neznámeho vojaka, 
príslušníka 1. čs. armádneho zboru z vojnového cintorína na Dukle (d'alej len „vojnový hrob“), 
takto:

Podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky súhlasí 
so zriadením vojnového hrobu pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

1. Zriadenie vojnového hrobu sa zrealizuje podľa žiadosti hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava z 21. jú la  2022 č. MAG-415420/2022.

2. O zriadení vojnového Irrobu Irlavné mesto písomne informuje Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republilcy, pričom je možné využiť e-mailovú adresu 
oinszv.svs(a!minv.sk.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zabezpečí prostredníctvom 
organizačného odboru Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, 832 05

MAG0P00WOK1I



Bratislava zápis údajov o vojnovom hrobe do Ústrednej evidencie vojnových 
lírobov, a  to vrátane fotodokumentácie.

O d ô v o d n e n i e

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov sa od odôvodnenia tohto rozhodnutia upúšťa.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiuje možné podať podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozklad na Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky, Drieňová 22, 826 86 Bratislava v lehote 15 dní od jeho doručenia. Toto 
rozhodnutie je  preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

M gr, Naä’aK urh tívá  
riaditeľka odboru

R ozhodnutie  sa doručí:
Hlavné mesto SR Bratislava 
Primaciálne námestie 1 
814 99 Bratislava

Na vedomie;
Okresný úrad Bratislava 
Tomášikova 46 
832 05 Bratislava

Vojenský historický ústav
Krajná 27
821 04 Bratislava



Protokol č. .................... 
o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej aj ako „protokol“) 

 
 
 
VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava  
    zastúpené: primátor Ing. arch. Matúš Vallo 
    IČO: 00 603 481 
    ako odovzdávajúci 
 
    (ďalej aj ako „odovzdávajúci“ alebo aj ako „HM SR“) 
 
 
SPRÁVCA:   Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
    Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 

zastúpené: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto  

IČO: 00 603 147 
ako preberajúci 
 
(ďalej aj ako „preberajúci“ alebo aj ako „MČ BA-SM“) 

 
(ďalej spolu aj ako „strany protokolu“) 

 
 

Článok 1 
 

1. Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ KN nachádzajúcom sa 
na Vajanského nábreží, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21346 – ostatná plocha vo výmere 3622 m², LV 
č. 1656. 

2. Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je nehnuteľnosť vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislava nachádzajúce sa v k. ú. Staré Mesto, a to 
 
pozemok registra „C“ KN, LV č. 1656  
- parc. č. 21346 – ostatná plocha vo výmere 3622 m² 
v obstarávacej cene ............................................... 18 034,26 Eur, 

 
(ďalej aj ako „predmet zverenia”). 
 

3. Celková hodnota zverovanej nehnuteľnosti v celkovej výmere 3622 m² predstavuje sumu 
18 034,26 Eur (slovom osemnásťtisíctridsaťštyri Eur a dvadsaťšesť Centov). 

4. Protokolom o zverení majetku hl. mesta a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do 
správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 13.03.1992 bola mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto zverená zeleň nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 21346, k. ú. 
Staré Mesto. 
 

Článok 2 
 
1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa ........... 

uznesením č. ......... schválilo zverenie pozemku špecifikovaného v článku 1 tohto protokolu 



v súlade s článkom 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, za účelom zriadenia hrobu Neznámeho vojaka ako protokolárne miesto 
Slovenskej republiky a následná správa, údržba, rekonštrukcia a revitalizácia daného územia: 

 
• nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej časti v prospech tretích osôb. 

 
• v prípade, ak mestská časť prestane nehnuteľnosti užívať na uvedený účel, je povinná predmet 

zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave. 
 

• mestská časť Bratislava-Staré Mesto na seba preberá záväzok, že bude hrob Neznámeho vojaka 
ako protokolárne miesto Slovenskej republiky a iné stavebné, rekonštrukčné práce, technické 
zhodnotenia predmetu zverenia realizovať z vlastných finančných zdrojov, alebo prostredníctvom 
financií poskytnutých zo strany vlády Slovenskej republiky. 

 
Článok 3 

 
1. Preberajúci sa zaväzuje vykonávať správu predmetu zverenia 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 sa zaväzuje udržiavať pozemky a ich bezprostredné okolie v čistote a vykonávať 
činnosti v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

3. Preberajúci sa zaväzuje, že predmet zverenia neprevedie v prospech tretích osôb. 
4. Preberajúci sa zaväzuje, že v prípade, ak predmet zverenia prestane užívať na stanovený účel, je 

povinný ho v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. 
5. Preberajúci sa zaväzuje, že bude hrob Neznámeho vojaka ako protokolárne miesto Slovenskej 

republiky a iné stavebné, rekonštrukčné práce, technické zhodnotenia predmetu zverenia 
realizovať z vlastných finančných zdrojov, alebo prostredníctvom financií poskytnutých zo strany 
vlády Slovenskej republiky. 

6. Preberajúci sa zaväzuje z dôvodu lokalizácie predmetu zverenia v blízkosti vodného toku 
a protipovodňovej ochrany Bratislavy rešpektovať stanoviská, vyjadrenia a usmernenia 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a Vodohospodárskej výstavby, š.p. a zároveň 
rešpektovať stanoviská, vyjadrenia a usmernenia prislúchajúceho orgánu ochrany prírody 
z dôvodu, že na predmete zverenia je evidovaný chránený strom a jeho ochranné pásmo. 

7. Preberajúci berie na vedomie, že na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 21346, k. ú. Staré Mesto je 
uzatvorená platná Zmluva o nájme č. 08 88 0109 21 00 zo dňa 28.02.2021 medzi hlavným mestom 
SR Bratislava a nájomcom Akzent BigBoard, a.s., ktorej predmetom je aj nájom časti predmetu 
zverenia z dôvodu umiestnenia jedného reklamného zariadenia – citylightu, a to časť pod 
predmetným reklamným zariadením. 

8. V prípade vrátenia predmetu zverenia do priamej správy po realizácií hrobu Neznámeho vojaka 
ako protokolárneho miesta Slovenskej republiky bude správu pozemku, parc. č. 21346 vykonávať 
sekcia správy nehnuteľností a správu hrobu Neznámeho vojaka ako protokolárneho miesta 
Slovenskej republiky ako aj všetok hnuteľný majetok oddelenie vnútornej správy Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Článok 4 

 
1. Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu. 
2. 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 § 47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv. 
 
 



Článok 5 
 

1. K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, nakoľko preberajúci stav predmetu zverenia 
dobre pozná a preberá ho dňom obojstranného podpisu tohto protokolu. 

2. Odovzdávajúci neeviduje schodok hospodárenia na majetku, ktorý je predmetom zverenia podľa 
tohto protokolu. 

 
Článok 6 

 
1. Tento protokol sa vyhotovuje v 9-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho pre MČ BA-SM v 

dvoch exemplároch a v siedmich exemplároch pre HM SR. 
2. Strany protokolu si tento 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: 
Hlavné mesto SR Bratislava   Mestská časť Bratislava-Staré Mesto  

  
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-   ––––––––––––––––––––––––––––––––– 
     Ing. arch. Matúš Vallo            Ing. arch. Zuzana Aufrichtová   

 primátor                starostka 



  

Výpis  
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta  MsZ  zo  dňa   12.09.2022            
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu  
Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Vajanského nábrežie, do 
správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto   
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča 
MsZ zverenie pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto parc. č. 21346 – ostatné 
plochy vo výmere 3 622 m², LV č. 1656, do správy mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, IČO 00603147, s cieľom správy, údržby, 
realizácie hrobu Neznámeho vojaka ako protokolárneho miesta Slovenskej republiky 
a revitalizácie daného územia, 
 
s podmienkami: 
 
1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej časti v prospech tretích osôb. 
2. V prípade, ak mestská časť prestane nehnuteľnosti užívať na uvedený účel, je 
povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu 
Slovenskej republiky Bratislave. 
3. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto na seba preberá záväzok, že bude hrob 
Neznámeho vojaka ako protokolárne miesto Slovenskej republiky a iné stavebné, 
rekonštrukčné práce, technické zhodnotenia predmetu zverenia realizovať z vlastných 
finančných zdrojov, alebo prostredníctvom financií poskytnutých zo strany vlády 
Slovenskej republiky. 
4. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto podpísaný do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 11 , za: 11 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Návrh uznesenia bol prijatý. 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 12.09.2022 
 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


