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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
1. Odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy mestskej
príspevkovej organizácii MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy k pozemku registra
„C“ KN v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10 – ostatné plochy o výmere 163814 m2, evidovaného
na LV č. 1091, podľa Čl. 80 ods. 2 písm. w) bod 2. Štatútu hl. m. SR Bratislavy a § 6 ods. 1
písm. b) bod 3. VZN hl. m. SR Bratislavy č. 18/2011 zo dňa 15.12.2011 o zásadách
hospodárenia s majetkom hl. m. SR Bratislavy.
2. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k. ú.
Vrakuňa, parc. č. 1235/12 – ostatné plochy o výmere 250 m2, odčleneného od pozemku
registra „C“ KN, parc. č. 1235/10, evidovaného na LV č. 1091, podľa GP č. 30029/2015,
vyhotoveného dňa 17.2.2015, Slovenskej republike – Ministerstvu vnútra SR, Pribinova 2,
812 72 Bratislava, IČO: 00 151 866, za celkovú kúpnu cenu 6 372,50 Eur, ktorá je
stanovená na základe jednotkovej hodnoty pozemku 25,49 Eur/m2,
s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami.
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že novovytvorený pozemok v k. ú. Vrakuňa,
parc. č. 1235/12, odčlenený od pozemku registra „C“ KN parc. č. 1235/10, evidovaného
na LV č. 1091, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, podľa GP č. 30029/2015,
vyhotoveného dňa 17.2.2015, bude využitý na vybudovanie vojenského cintorína a postavenia
pamätníka na území hlavného mesta SR Bratislavy na uctenie si pamiatky vojakov, ktorí
zahynuli na východnom fronte počas prvej svetovej vojny a boli pochovaní na Slovenku.
3. Zverenie novovytvoreného pozemku v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10 – ostatné plochy
o výmere 163388 m2, odčleneného od pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1235/10,
evidovaného na LV č. 1091, podľa GP č. 30029/2015 a zverenie novovytvoreného pozemku
parc. č. 1235/11 – ostatné plochy o výmere 176 m2, odčleneného od pozemku registra „C“
KN, parc. č. 1235/10, evidovaného na LV č. 1091, podľa GP č. 30028/2015 do správy
mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy,
podľa Čl. 85 Štatútu hl. m. SR Bratislavy a § 4 ods. 4 VZN hl. m. SR Bratislavy č. 18/2011
zo dňa 15.12.2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hl. m. SR Bratislavy.

.Dôvodová

Návrh na odňatie správy pozemku v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10,
predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/12 ako
prípadu hodného osobitného zreteľa a na zverenie pozemkov v k. ú.
Vrakuňa, parc. č. 1235/10, 1235/11 do správy

PREDMET :

ŽIADATEĽ

správa

:

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00 151 866

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU
k. ú. Vrakuňa
parc. č.
1235/12

druh pozemku
ostatné plochy

výmera v m2
250 m2

pozn.
novovytvorený pozemok

Novovytvorený pozemok parc. č. 1235/12 je odčlenený od pozemku registra „C“ KN parc.
č. 1235/10, evidovaného na LV č. 1091, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,
geometrickým plánom č. 30029/2015, vyhotoveným dňa 17.2.2015.
SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom predaja je novovytvorený pozemok uvedený v špecifikácii. Žiadateľ
pôvodne požiadal o zámenu pozemkov, avšak zo záverov z operatívnej porady primátora,
ktorá sa uskutočnila dňa 16.3.2015, vyplynulo, že vhodnejšou formou usporiadania pozemku
bude predaj, resp. nájom pozemku. Listom zo dňa 1.4.2015 žiadateľ požiadal o kúpu pozemku.
Dôvod a účel žiadosti
Žiadateľ oslovil mesto v súvislosti s realizáciou vojenského cintorína a postavenia
pamätníka na území hlavného mesta SR Bratislavy v areáli cintorína Vrakuňa na uctenie si
pamiatky vojakov, ktorí zahynuli na východnom fronte počas prvej svetovej vojny a boli
pochovaní na Slovenku.
Stanovenie kúpnej ceny
K navrhovanému predaju bol vyhotovený znalecký posudok č. 58/2015 vypracovaný
znalcom Ing. Oldřichomn Jarabicom. Znalecký posudok predložil žiadateľ.
Jednotková cena
Jednotková hodnota vyššie špecifikovaného pozemku bola znaleckým posudkom
stanovená na 25,49 Eur/m2. Pri celkovej výmere 250 m2 bola všeobecná hodnota pozemku
stanovená na sumu 6 372,50 Eur. Podľa zákona č. 138/1991 Zb. je v kompetencii mestského
zastupiteľstva, aby schválilo navýšenie kúpnej ceny, prípadne je možné objednať nový
znalecký posudok u znalca stanoveného náhodným elektronickým výberom.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa
Novovytvorený pozemok v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/12, odčlenený od pozemku
registra „C“ KN parc. č. 1235/10, evidovaného na LV č. 1091, vo vlastníctve hlavného mesta

SR Bratislava, podľa geometrického plánu č. 30029/2015, vyhotoveného dňa 17.2.2015, bude
využitý na vybudovanie vojenského cintorína a postavenia pamätníka na území hlavného
mesta SR Bratislavy na uctenie si pamiatky vojakov, ktorí zahynuli na východnom fronte
počas prvej svetovej vojny a boli pochovaní na Slovenku.
Odňatie správy a opätovné zverenie do správy:
Pozemok registra „C“ KN parc. č. 1235/10, z ktorého bol geometrickým plánom
č. 30029/2015 odčlenený novovytvorený pozemok parc. č. 1235/12, je zverený do správy
príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Preto
pred samotným uzatvorením kúpnej zmluvy by bolo potrebné pozemok parc. č. 1235/10
odňať zo správy tejto mestskej organizácie a po uzatvorení kúpnej zmluvy pozemok parc.
č. 1235/10 opätovne zveriť do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM –
Pohrebníctvo mesta Bratislavy.
Geometrickým plánom č. 30028/2015, bol z pozemku parc. č. 1235/10 o výmere
163814 m2 odčlenený pozemok parc. č. 1235/11 o výmere 176 m2, na ktorom je duplicitné
vlastníctvo v prospech Márie Wenhardtovej a Alžbety Kuglerovej. Nakoľko sa pozemok parc.
č. 1235/11 o výmere 176 m2 nachádza priamo v areáli cintorína Vrakuňa, bude po predaji
pozemku parc. č. 1235/12 zverený spolu s pozemkom parc. č. 1235/10 o výmere 163388 m2
do správy príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy.
Poznámka:
Novovytvorený pozemok parc. č. 1235/12 sa nachádza v areáli cintorína Vrakuňa a nie
je naň pre žiadateľa vyriešený prístup. Pre účely stavebného konania (realizácia vojenského
cintorína a postavenie pamätníka) by bolo zrejme potrebné zriadiť prístup na pozemok
formou vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez areál cintorína (zmluvu o zriadení
vecného bremena realizuje hl. m. SR Bratislava), resp. formou nájmu časti areálu cintorína,
cez ktorú by sa realizoval prístup (nájomnú zmluvu realizuje MARIANUM). Na cintorín
Vrakuňa sa vzťahuje Prevádzkový poriadok pohrebísk hlavného mesta SR Bratislavy
prevádzkovaných mestskou príspevkovou organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo mesta
Bratislavy, v ktorom je okrem iného zakotvená aj otváracia doba pohrebiska, mimo ktorej nie
je cintorín Vrakuňa prístupný verejnosti.
Záver:
Navrhujeme predložiť materiál na rokovanie orgánov mesta.
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu
Oddelenie územného rozvoja mesta
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje
pre územie, ktorého súčasťou je novovytvorený pozemok parc. č. 1235/12 toto funkčné
využitie územia: parc. č. 1235/10 – vyhradená zeleň, číslo funkcie 1120, územie
stabilizované.
Stanovisko technickej infraštruktúry:
Bez pripomienok.
Súborné stanovisko oddelenia dopravného inžinierstva, referátu cestného správneho orgánu
a oddelenia správy komunikácií:
Bez pripomienok.
Stanovisko oddelenia životného prostredia a mestskej zelene.
Žiada vyžiadať stanovisko od mestskej organizácie Marianum, ktorá má v správe cintoríny
na území hl. mesta Bratislavy.

Stanovisko oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže
Vzhľadom na to, že ide o pozemok nachádzajúci sa na cintoríne, požiadali o stanovisko
v tejto veci mestskú organizáciu Marianum- Pohrebníctvo mesta Bratislavy, ktorá k uvedenej
zámene dala toto stanovisko:
Cintorín Vrakuňa je posledným cintorínom v hlavnom meste SR Bratislava, ktorý plní
funkciu celomestského cintorína. Vzhľadom na to, že sa v minulom volebnom období
nepodarilo začať (na základe petície jedného občianskeho aktivistu) s prípravnými prácami
na rozšírení tohto cintorína smerom do vrakunského lesoparku, ostáva kapacita na pochovanie
zhruba na 2 – 3 roky. Predmetný pozemok sa nachádza priamo v areáli tohto cintorína
(v rámci oploteného areálu) a vzhľadom na rovinatosť tohto cintorína, ako i umiestnenie
požadovanej parcely v tesnom susedstve domu smútku považujeme túto parcelu z hľadiska
pochovávania za vysoko bonitnú – lukratívnu.
Stanovisko oddelenia územných generelov a GIS
Nakoľko mesto Bratislava nemá dostatok plôch pre pochovávanie obyvateľov mesta
a nevlastní ani mestské pozemky, na ktorých by sa dal umiestniť nový cintorín, nesúhlasí
s prevodom mestského pozemku na území cintorína Vrakuňa. V súčasnosti prebieha
intenzívne hľadanie vhodných pozemkov pre nový cintorín, pre ktorý bude musieť mesto
pozemky vykupovať.
Stanovisko Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Odporúča, aby predmetný pozemok nebol odpredaný, ale aby bol dlhodobo prenajatý.
Dôvodom pre takto navrhované riešenie je skutočnosť, že by vlastník pozemku pod
pamätníkom nemohol v plnom rozsahu užívať svoje vlastnícke práva v zmysle platných
právnych predpisov SR, nakoľko by sa musel podriadiť napríklad otváracím hodinám
cintorína Vrakuňa. Pokiaľ by sa odpredával pozemok, ku ktorému nevedie iná prístupová
komunikácia, než len cez areál cintorína, malo by sa na prístupový pozemok zriadiť vecné
bremeno práva prechodu a prejazdu. Odpredajom pozemku nastane problém s výkladom
ochranného pásma pohrebiska podľa § 15 zákona č. 131/2010 Z. z. zákona o pohrebníctve,
ktorý povoľuje v ochrannom pásme pohrebiska výhradne výstavbu stavieb, ktoré poskytujú
služby súvisiace s pohrebníctvom. Ak by kedykoľvek v budúcnosti došlo k zrušeniu cintorína,
bude pre vlastníka pozemkov vlastníctvo pamätníka, resp. pozemkov pod ním, z hľadiska
jeho podstaty vážnym problémom.
Starosta MČ Bratislava – Vrakuňa súhlasí.
Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 14. 5. 2015, kde nebolo prijaté
uznesenie.
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 12. 5. 2015 na internete a na
úradnej tabuli svoj zámer predať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Kúpna zmluva č. 04 88 0... 15 00
uzatvorená medzi zmluvnými stranami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika
zastúpené:
Ivo Nesrovnal, primátor mesta
Československá obchodná banka a.s.
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
(IBAN) SK89 7500 0000 0000 2582 6343
BIC-SWIFT: CEKOSKBX
IČO:
00 603 481
(ďalej len „predávajúci“)
a
Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
zastúpená:
Robertom Kaliňákom, podpredsedom vlády a ministrom vnútra
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
(IBAN)
IČO
: 00 151 866
(ďalej len „kupujúci“)

Čl. 1.
Predmet a účel zmluvy
1) Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku
registra „C“ v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10 – ostatné plochy o výmere 163638 m2,
zapísaného na LV č. 1091.
2) Geometrickým plánom č. geometrickým plánom č. 30029/2015 vyhotoveným dňa
17.2.2015 bol z pozemku registra „C“ v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10 – ostatné plochy
o výmere 163638 m2 odčlenený novovytvorený pozemok parc. č. 1235/12 – ostatné plochy
o výmere 250 m2.
3) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť
v k. ú. Vrakuňa, novovytvorený pozemok parc. č. 1235/12 – ostatné plochy o výmere
250 m2 vytvorený geometrickým plánom č. 30029/2015 vyhotoveným dňa 17.2.2015.

Čl. 2
Kúpna cena
1) Predávajúci predáva pozemok uvedený v čl. 1 odsek 3 tejto zmluvy za kúpnu cenu
25,49 Eur/m2, t.j. pri výmere 250 m2 za kúpnu cenu celkom 6372,50 Eur, (slovom:
šesťtisíctristosedemdesiatdva Eur päťdesiat centov), kupujúcemu, ktorý pozemok za túto cenu
kupuje.
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2) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške 6372,50 Eur na účet
predávajúceho č. (IBAN) SK89 7500 0000 0000 2582 6343, vedený v Československej
obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 4880...15 naraz do 30 dní odo dňa podpísania
tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
3) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas
celkovú kúpnu cenu, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie
§-u 545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. a predávajúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody
spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
Takisto je kupujúci v prípade neuhradenia celkovej kúpnej ceny riadne a včas povinný
zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2
Občianskeho zákonníka.

Čl. 3
Ťarchy
1) Predávajúci prehlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy,
bremená, ani iné právne povinnosti.
2) Predávajúci prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol, ku dňu uzavretia tejto
kúpnej zmluvy, uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.

Čl. 4
Odstúpenie od zmluvy
1) Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho
písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak
kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v stanovenej lehote.
2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá.

Čl. 6
Osobitné ustanovenia
1) Prevod nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR
Bratislavy dňa 28.5.2015 uznesením č. ......./2015, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu, že pozemok uvedený v Čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, ktoré sú predmetom
predaja, bude využitý na vybudovanie vojenského cintorína a postavenia pamätníka na území
hlavného mesta SR Bratislavy na uctenie si pamiatky vojakov, ktorí zahynuli na východnom
fronte počas prvej svetovej vojny a boli pochovaní na Slovenku.
Prevod pozemku bol chválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
2) Kupujúci prehlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v Čl. 1 ods. 3 dobre známy a
že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza.
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3) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to
so stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta z 5.2.2015, stanoviskom technickej
infraštruktúry z 4.2.2015, súborným stanoviskom za oblasť dopravy z 11.2.2015 a
stanoviskom oddelenia životného prostredia a zelene z 16.2.2015.
4) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5) Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností.

Čl. 7
Platnosť a účinnosť zmluvy
1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými
stranami.
2) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou 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
(Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej
osoby – predávajúceho.
3) Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Správy
katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu o povolení vkladu. Dňom
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva prechádzajú
na kupujúceho všetky práva a povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti.
4) Kupujúci súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely tejto kúpnej zmluvy
a so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.
5) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci po dodržaní podmienok
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.z. po zaplatení kúpnej ceny. Za zaplatenie kúpnej ceny
sa považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej
ceny sa kúpna cena považuje za zaplatenú až po zaplatení sankcií uvedených v Čl. 2 tejto
zmluvy.
6) Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú účastníci tejto zmluvy viazaní
dohodnutými podmienkami zmluvy.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1) Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy v celom rozsahu,
neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená.
2) Na znak súhlasu potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi.
3) Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 8-ich exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle
predávajúci na Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu za účelom povolenia vkladu
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy obidvomi
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto
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zmluvy, 2 rovnopisy zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcemu až po podaní návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

V Bratislave, dňa .....................
Predávajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

V Bratislave, dňa ........................
Kupujúci:
SR – Ministerstvo vnútra SR

________________________________
Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

_________________________________
Robert Kaliňák
podpredseda vlády a minister vnútra SR

Protokol č. 11 88 0... 15 00
o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
ODOVZDÁVAJÚCI:

MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy
mestská príspevková organizácia
Šafárikovo nám. č. 3, 811 02 Bratislava
zastúpená riaditeľom Miloslavom Hrádekom

PREBERAJÚCI:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom Ivom Nesrovnalom
IČO: 17330190

Článok 1
Predmetom odňatia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy je
pozemok evidovaný ako parcela registra „C“ v katastrálnom území Vrakuňa vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy:
parc. č. 1235/10 – ostatné plochy o výmere 163814 m2, LV č. 1091..............815 644,29 Eur
Práva a záväzky: žiadne

Článok 2
Správa nehnuteľného majetku sa odníma v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy číslo ......./2015 zo dňa 28.5.2015.

Článok 3
Odovzdávajúci vyhlasuje, že na predmete odňatia správy nehnuteľného majetku
neviaznu žiadne dlhy, bremená ani iné právne povinnosti.
Článok 4
Protokol nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
Článok 5
Tento protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy majetku sa povinne zverejňuje podľa § 5 zák. č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.
Článok 6

Protokol č. 11 88 0... 15 00 je vyhotovený v 11-ich rovnopisoch, z ktorých hlavné
mesto SR Bratislava obdrží 8 exemplárov a MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
obdrží 3 exempláre.
Článok 7
Strany po prečítaní protokolu na znak súhlasu s jeho obsahom tento podpísali.
V Bratislave, dňa .......................

V Bratislave, dňa...........................

Odovzdávajúci:
MARIANUM - Pohrebníctvo
Mesta Bratislavy:

Preberajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava:

______________________
Miloslav Hrádek
riaditeľ

__________________________
Ivo Nesrovnal
primátor hl. m. SR Bratislavy

Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
č. 11 88 0... 15 00
ODOVZDÁVAJÚCI:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom Ivom Nesrovnalom
IČO: 17330190

PREBERAJÍCI:

MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy
mestská príspevková organizácia
Šafárikovo nám. č. 3, 811 02 Bratislava
zastúpená riaditeľom Miloslavom Hrádekom

Článok 1
Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy sú
pozemky evidované ako parcely registra „C“ v katastrálnom území Vrakuňa:
parc. č. 1235/10 – ostatné plochy o výmere 163388 m2, LV č. 1091................................... Eur
parc. č. 1235/11 – ostatné plochy o výmere 176 m2, LV č. 1091..........................................Eur

Článok 2
Majetok sa bezodplatne zveruje do správy mestskej organizácie MARIANUM
v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy číslo
......./2015 zo dňa 28.5.2015.

Článok 3
MARIANUM na základe tohto protokolu bude vykonávať správu nehnuteľnosti
uvedenej v Článku 1 tohto protokolu v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
a platných predpisov tak, aby vlastníkovi hlavnému mestu SR Bratislava nevznikla žiadna
škoda.
Článok 4
Protokol nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Článok 5
Tento protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy majetku sa povinne zverejňuje podľa § 5 zák. č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.
Článok 6
Protokol č. 11 88 0... 15 00 je vyhotovený v 11-ich rovnopisoch, z ktorých hlavné
mesto SR Bratislava obdrží 8 exemplárov a MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
obdrží 3 exempláre.
Článok 7
Strany po prečítaní protokolu na znak súhlasu s jeho obsahom tento podpísali.
V Bratislave, dňa .......................

V Bratislave, dňa...........................

Odovzdávajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava:

Preberajúci:
MARIANUM - Pohrebníctvo
Mesta Bratislavy:

______________________
Ivo Nesrovnal
primátor hl. m. SR Bratislavy

__________________________
Miloslav Hrádek
riaditeľ

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
MsZ konaného dňa 11. 5. 2015
___________________________________________________________________________
K bodu č. 12
Návrh na odňatie správy pozemku v Bratislave, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10 organizácii
MARIANUM, predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/12 podľa GP č.
30029/2015, Slovenskej republike – Ministerstvu vnútra SR, ako prípadu hodného osobitného
zreteľa a na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10, parc. č. 1235/11
do správy organizácii MARIANUM
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča MsZ
schváliť:
1. Odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy mestskej
príspevkovej organizácii MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy k pozemku registra
„C“ KN v k. ú. Vrakuňa, parc.č. 1235/10 – ostatné plochy o výmere 163814 m2.
2. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k. ú.
Vrakuňa, parc. č. 1235/12 – ostatné plochy o výmere 250 m2, odčleneného od pozemku
registra „C“ KN, parc. č. 1235/10, evidovaného na LV č. 1091, podľa GP č. 30029/2015,
vyhotoveného dňa 17.2.2015, Slovenskej republike – Ministerstvu vnútra SR, Pribinova 2,
812 72 Bratislava, IČO: 00 151 866, za celkovú kúpnu cenu 6372,50 Eur/m2, ktorá je
stanovená na základe jednotkovej hodnoty pozemku 25,49 Eur/m2.
s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami.
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že novovytvorený pozemok v k. ú. Vrakuňa,
parc. č. 1235/12, odčlenený od pozemku registra „C“ KN parc. č. 1235/10, evidovaného na
LV č. 1091, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, podľa GP č. 30029/2015,
vyhotoveného dňa 17.2.2015, bude využitý na vybudovanie vojenského cintorína a postavenia
pamätníka na území hlavného mesta SR Bratislavy na uctenie si pamiatky vojakov, ktorí
zahynuli na východnom fronte počas prvej svetovej vojny a boli pochovaní na Slovenku.
3. Zverenie novovytvoreného pozemku v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10 – ostatné plochy
o výmere 163388 m2, odčleneného od pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1235/10,
evidovaného na LV č. 1091, podľa GP č. 30029/2015 a zverenie novovytvoreného pozemku
parc. č. 1235/11 – ostatné plochy o výmere 176 m2, odčleneného od pozemku registra „C“
KN, parc. č. 1235/10, evidovaného na LV č. 1091, podľa GP č. 30028/2015 do správy
mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.
Hlasovanie:
prítomní: 12 , za: 0 , proti: 2 , zdržal sa: 10

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta požiadala
vedenie mesta, aby boli predložené zásady nakladania s majetkom mesta na zasadnutie
komisie dňa 29.6.2015
Hlasovanie:
prítomní: 12 , za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 12.5.2015

