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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
 

schvaľuje 
 
 
neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku SR v správe Ministerstva 
obrany SR podľa zákona NR SR č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších 
predpisov, do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, a to nasledovných nehnuteľností – 
stavieb: 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 4 bez súpisného čísla stojace 
na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2248/23 a parc. č. 2574/20, k. ú. Devínska Nová Ves, 
LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 9 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2650/2, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 95 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2640/13, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 96 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/6, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 97 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2640/35, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 98 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2633/3, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 99 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/5, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 100 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/4, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 101 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2746/14, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 102 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2743/9, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 103 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2711/9, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  : Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod vlastníctva                                                    
                                    nehnuteľného majetku štátu v Bratislave v správe Ministerstva obrany SR, 
   k. ú. Devínska Nová Ves 
                                                
ŽIADATE Ľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
   Agentúra správy majetku 
   Za kasárňou 3 
   932 47 Bratislava 
   IČO 30 845 572 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
Stavby (pozemky pod stavbami nie sú predmetom ponuky): 
 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 4 bez súpisného čísla stojace 
na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2248/23 a parc. č. 2574/20, k. ú. Devínska Nová Ves, 
LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 9 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2650/2, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 95 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2640/13, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 96 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/6, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 97 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2640/35, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 98 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2633/3, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 99 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/5, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 100 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/4, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 101 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2746/14, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 102 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2743/9, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 103 bez súpisného čísla 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2711/9, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716. 

 
SKUTKOVÝ STAV    
 
Predmet žiadosti 
  
 Ide o stavby stáleho ťažkého opevnenia bez súpisných čísiel (bunkre) bližšie určené 
v špecifikácií nehnuteľností, ktoré sú rozmiestnené popri hraniciach Slovenskej republiky v k. ú. 
Devínska Nová Ves. Predmetom ponuky nie sú pozemky pod týmito stavbami. 
 
Dôvod a účel žiadosti 
 
 Ponuka bezodplatného prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe 
Ministerstva obrany SR v súlade s ustanovením § 3 ods. 8 zákona č. 172/2004 Z. z. o prevode 



vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší 
územný celok v znení neskorších predpisov. Podľa § 3 ods. 8 zákona č. 172/2004 Z. z. „Ak v 
lehote podľa odseku 1 (do 30 dní odo dňa rozhodnutia o prebytočnosti majetku) neprejaví 
záujem žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia o majetok 
štátu podľa § 2 písm. a), ktorého všeobecná hodnota je najviac 3 300 Eur, alebo o ostatné stavby, 
ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ktorých všeobecná hodnota je najviac 3 
300 Eur, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ponúkne tento majetok štátu obci, na ktorej 
území sa tento majetok nachádza. Ak sa majetok štátu podľa prvej vety nachádza na území 
viacerých obcí alebo ak obec neprejaví záujem o tento majetok štátu, ktorý sa nachádza na jej 
území, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu darovacej zmluvy s obcou, Ministerstvo obrany 
Slovenskej republiky je povinné ponúknuť tento majetok vyššiemu územnému celku, na ktorého 
území sa majetok štátu nachádza.“ 
V tomto prípade ide už o opakovanú ponuku na bezodplatný prevod (pôvodne bola ponuka 
z roku 2012 širšia) adresovanú hlavnému mestu SR Bratislave, ktorá už bola v minulosti 
predložená na rokovania orgánov mesta a čiastočne schválená. 
 
Stanovenie hodnoty 
 
 Jednotlivé ponúknuté stavby opevnení sú podľa doručenej ponuky ocenené znaleckými 
posudkami vo výške od 1 346,49 Eur do 3 217,57 Eur, ide o majetok v celkovej hodnote 
19 956,42 Eur. 
 
Osobitný aspekt prevodu 
 
 Pozemky nachádzajúce sa pod uvedenými stavbami opevnení nie sú predmetom ponuky, 
a nie sú ani vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Vo väčšine prípadov patria iným 
fyzickým osobám, prípadne Slovenskej republike. V prípade akceptovania ponuky uvedeného 
ministerstva by hlavné mesto SR Bratislava malo majetkovoprávne vysporiadať vlastnícke 
vzťahy k týmto pozemkom – a to nielen pod jednotlivými stavbami, ale aj k priľahlým 
pozemkom za účelom prístupu k nim, aby mohlo riadne a nerušene užívať predmetné 
nehnuteľnosti. Na takéto vysporiadanie formou kúpy, či nájmu pozemkov však mesto nemá 
v súčasnosti vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Zároveň je treba v prípade záujmu počítať 
i s vynaložením ďalších finančných prostriedkov na rekonštrukciu a údržbu jednotlivých 
opevnení. 
 
Prijaté uznesenia týkajúce sa ponuky ministerstva 
 
 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 1360/2013 zo dňa 21. 
11. 2013 schválilo prijatie časti ponuky Ministerstva obrany SR na bezodplatný prevod stáleho 
ťažkého opevnenia č. 3 v k. ú. Devínska Nová Ves a stáleho ťažkého opevnenia B-SV-1 
Pečniansky les, k. ú. Petržalka. Zvyšná časť ponuky v rozsahu ďalších 17 opevnení nebola 
prijatá. 
 Uznesením č. 1477/2014 zo dňa 26. 3. 2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy ďalšiu ponuku Ministerstva obrany SR a prijalo jeho ponuku na 
bezodplatný prevod štyroch stálych ťažkých opevnení v k. ú. Petržalka. 
 Obe uznesenia boli zaslané príslušnému ministerstvu za účelom vypracovania darovacej 
zmluvy na prevod vlastníctva k predmetným nehnuteľnostiam. K dnešnému dňu nám nebola 
žiadna zmluva zo strany žiadateľa doručená a uvedené stále ťažké opevnenia sú naďalej vo 
vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva obrany SR. 
  Listom zo dňa 24. 4. 2015 nám Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku 
oznámilo, že nakoľko došlo k novele zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 
v znení neskorších predpisov, podľa ktorého prebiehal prevod vlastníctva                                   



k nehnuteľnostiam – stálym ťažkým opevneniam – na hlavné mesto SR Bratislavu, nie je 
možné v súčasnosti v súlade so stanoviskom Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 
dňa 27. 2. 2015 ako gestora prijatej novelizácie v zmysle prijatej platnej právnej úpravy 
dokončiť začaté bezodplatné prevody nehnuteľného majetku. Z uvedených listov vyplýva, 
že napriek prijatým uzneseniam Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
č. 1360/2013 a č. 1477/2014 nemôže ministerstvo obrany ukončiť začatý proces 
bezodplatného prevodu vlastníctva bunkrov. Hlavné mesto SR Bratislava teda na základe 
novelizovanej právnej úpravy bez novej ponuky dotknutého ministerstva nebude môcť 
nadobudnúť vlastníctvo k požadovaným objektom v k. ú. Devínska Nová Ves a Petržalka 
(6 objektov). 
 
Návrh záverov 
  
 Vzhľadom na to, že hlavné mesto SR Bratislava nemá pre ponúkané stavby stanovený 
účel ich využitia, vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukciu a údržbu a nie sú 
majetkovoprávne vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom pod nimi a k nim priľahlých, 
navrhuje sa ponuku Ministerstva obrany SR urobenú listom zn. ASM 546-2015 zo dňa 19. 5. 
2015 neakceptovať. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 







































Návrh na prijatie časti ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu 
v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave – stále ťažké opevnenia, k. ú. Petržalka 

 kód uzn. : 5.11 
 

Uznesenie č. 1477/2014 
zo dňa 26. 03. 2014 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
Prijatie časti ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku SR v správe 
Ministerstva obrany SR podľa zákona č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení 
neskorších predpisov do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, a to nasledovných 
nehnuteľností – stavieb: 

1. stále ťažké opevnenie – B-S-1 „Štěrkovište“ – objekt pohraničného opevnenia               
bez súpisného čísla stojaci na pozemku registra „C“, parc. č. 6008/5,                            
k. ú. Petržalka, LV č. 4521, 

2. stále ťažké opevnenie – B-S-2 „Mulda“ – objekt pohraničného opevnenia bez 
súpisného čísla stojaci na pozemku registra „C“, parc. č. 5985/2, k. ú. Petržalka, 
LV č. 4521, 

3. stále ťažké opevnenie – B-S-3 „Paseka“ – objekt pohraničného opevnenia bez 
súpisného čísla stojaci na pozemku registra „C“, parc. č. 5983/8, k. ú. Petržalka, 
LV č. 4521, 

4. stále ťažké opevnenie – B-S-15 „Ostrov“ – objekt pohraničného opevnenia bez 
súpisného čísla stojaci na pozemku registra „C“, parc. č. 5513/2, k. ú. Petržalka, 
LV č. 4521. 

- - - 

 



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

konaného d ňa 11. 5. 2015 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 33 
Návrh na prijatie/neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe 
Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť neprijatie  ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku SR v správe Ministerstva 
obrany SR podľa zákona NR SR č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov, do 
vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, a to nasledovných nehnuteľností – stavieb: 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 4 bez súpisného čísla stojace na 
pozemkoch registra „C“ parc. č. 2248/23 a parc. č. 2574/20, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 
3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 9 bez súpisného čísla stojace na 
pozemku registra „C“ parc. č. 2650/2, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 95 bez súpisného čísla stojace na 
pozemku registra „C“ parc. č. 2640/13, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 96 bez súpisného čísla stojace na 
pozemku registra „C“ parc. č. 2753/6, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 97 bez súpisného čísla stojace na 
pozemku registra „C“ parc. č. 2640/35, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 98 bez súpisného čísla stojace na 
pozemku registra „C“ parc. č. 2633/3, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 99 bez súpisného čísla stojace na 
pozemku registra „C“ parc. č. 2753/5, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 100 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/4, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 101 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2746/14, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 102 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2743/9, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie – Devínska Nová Ves – opevnenie č. 103 bez súpisného čísla stojace 
na pozemku registra „C“ parc. č. 2711/9, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716. 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 12 , za: 12 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 12.5.2015 
 
 











 
Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu 
v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves 

kód uzn.: 5.11  

Uznesenie č. 88/2015 
     zo dňa 14. 05. 2015 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
schváliť neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku SR v správe 
Ministerstva obrany SR podľa zákona  č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení 
neskorších predpisov do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, a to nasledovných 
nehnuteľností - stavieb: 

- stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 4, bez súpisného č., stojace                 
na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2248/23 a parc. č. 2574/20, k. ú. Devínska Nová 
Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 9, bez súpisného č., stojace               
na pozemku registra „C“ parc. č. 2650/2, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 95, bez súpisného č., 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2640/13, k. ú. Devínska Nová Ves, LV                 
č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 96, bez súpisného č., 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/6, k. ú. Devínska Nová Ves, LV                    
č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 97, bez súpisného č., 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2640/35, k. ú. Devínska Nová Ves, LV                
č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 98, bez súpisného č., 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2633/3, k. ú. Devínska Nová Ves, LV                   
č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 99, bez súpisného č., 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/5, k. ú. Devínska Nová Ves, LV                      
č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 100, bez súpisného č., 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2753/4, k. ú. Devínska Nová Ves, LV            
č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 101, bez súpisného č., 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2746/14, k. ú. Devínska Nová Ves, LV                
č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 102, bez súpisného č., 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2743/9, k. ú. Devínska Nová Ves, LV                   
č. 3716, 

- stále ťažké opevnenie - Devínska Nová Ves - opevnenie č. 103, bez súpisného č., 
stojace na pozemku registra „C“ parc. č. 2711/9, k. ú. Devínska Nová Ves, LV                   
č. 3716.   







 


