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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

1) odňatie objektov stavby: „Športoviská v Petržalke - Detský areál Veľký Draždiak“ 
nachádzajúcich sa  na pozemkoch parc. č. 2844/25 a parc. .č 2844/26 v k. ú. Petržalka,  a to: 
OA-01  - športové hracie zostavy 
OA-02  - lezecká stena  
OA-03  - oplotenie 
OA-04  - sklad náradia 
OK-01  - pešie komunikácie 
OS-06   - sadové úpravy 
OV-02   - vnútroareálové exterierové vodovodné rozvody 
OE-01   - prípojka elektro 
OE-02   - vnútroblokové exterierové elektro rozvody a zariadenia 
OE-03   - interierové svetelné a zásuvkové elektro rozvody a zariadenia, 
zo správy mestskej príspevkovej organizácie  Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 
hlavného mesta SR Bratislavy; 
  
 2) zverenie objektov stavby: „Športoviská v Petržalke - Detský areál Veľký Draždiak“ 
nachádzajúcich sa  na pozemkoch parc. č. 2844/25 a parc. .č 2844/26 v k. ú. Petržalka,  a to: 
OA-01  - športové hracie zostavy 
OA-02  - lezecká stena  
OA-03  - oplotenie 
OA-04  - sklad náradia 
OK-01  - pešie komunikácie 
OS-06   - sadové úpravy 
OV-02   - vnútroareálové exterierové vodovodné rozvody 
OE-01   - prípojka elektro 
OE-02   - vnútroblokové exterierové elektro rozvody a zariadenia 
OE-03   - interierové svetelné a zásuvkové elektro rozvody a zariadenia, 
do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka  za účelom  zabezpečenie a prevádzky, údržby 
a správy objektov. 
  
  

 
 

 
 



Dôvodová správa 
 

 
PREDMET  :   1) Návrh na odňatie správy stavebných objektov v  Detskom areáli Veľký  
                              Draždiak na pozemkoch parc. č. 2844/25 a 2844/26 v k.ú. Petržalka zo  
                              správy organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení  
         hlavného mesta SR Bratislavy; 

    2) Návrh na zverenie stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak  
        na pozemkoch parc. č.   2844/25 a 2844/26  v k.ú. Petržalka  do správy  
        mestskej  časti Bratislava- Petržalka.  

 
ŽIADATE Ľ:      Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy 
                             Ul. Odbojárov 9, Bratislava 
                             Mestská časť Bratislava-Petržalka   
        Kutlíková 17, Bratislava 
 
ŠPECIFIKÁCIA OBJEKTOV, ktoré sú sú časťou stavby „Športoviská v Petržalke – 
Detský areál Velký Draždiak na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2844/25 -  zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 12 m2 a parc. č. 2844/26 – ostatné plochy vo výmere  1353 m2: 
 
AO-01 – športové hracie zostavy 
AO-02 – lezecká stena 
AO-03 – oplotenie 
AO-04 – sklad náradia 
OS-06 – sadové úpravy 
OE-01 – prípojka elektro 
OE-02 – vnútroareálové exteriérové elektrorozvody a zariadenia 
OE-03 – interierové svetelné a zásuvkové elektrorozvody a zariadenia 
Stavby: „Športoviská v Petržalke – Detský areál Veľký Draždiak“ 
 
 
SKUTKOVÝ STAV   
 
Predmet žiadostí 
Predmetom žiadosti sú objekty v Detskom areáli Veľký Draždiak   na  pozemkoch parc. č. 
2844/25  a parc. č. 2844/26 v k.ú. Petržalka uvedené v špecifikácii. 
 
Zdôvodnenie žiadosti  

Stavebné objekty uvedené v špecifikácii boli  zverené   Správe telovýchovných 
a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len STARZ)  protokolom č. 11 
88 0508 06 00 zo dňa 17.6.2006.  

Športový areál sa nachádza na pozemkoch parc. č. 2844/25 -  zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 12 m2 a parc. č. 2844/26 – ostatné plochy vo výmere  1353 m2, ktoré  sú 
zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

STARZ chcel rozšíriť poskytovanie služieb v Detskom areáli Veľký Dražiak 
o prevádzkovanie trampolíny a vyhlásil ponukové konanie. Mestská časť ako správca 
pozemku nesúhlasila s prenájmom pozemku v prospech tretích osôb a ako správca pozemku 
pod uvedeným areálom požiadala STARZ o zrušenie obchodnej verejnej súťaže 
a zabezpečenie  potrebných krokov k bezodplatnému zvereniu predmetnej stavby do správy 
mestskej časti Bratislava-Petržalaka. 



Na základe uvedeného, z dôvodu neumožnenia ďalšieho rozvoja detského areálu 
a užívania pozemkov v spravovanom areáli, STARZ požiadal o odňatie správy k  stavbám 
športoviskám v detskom areáli  Veľký Draždiak a následne o ich zverenie  do správy 
Mestskej časti Bratislava-Petržalka.   

Vzhľadom na to, že STARZ požiadal o odňatie správy predmetných stavebných 
objektov a mestská časť Petržalka má záujem o zverenie objektov uvedených v špecifikácii  
predkladá sa predmetný návrh na:  
1) odňatie správy stavebných objektov v  Detskom areáli Veľký Draždiak   na pozemkoch parc. č. 
2844/25 a 2844/26 v k.ú. Petržalka zo správy organizácie Správa telovýchovných a rekreačných 
zariadení hlavného mesta SR Bratislavy; 
2) zverenie stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak na  pozemkoch parc. č.   2844/25 
a 2844/26  v k.ú. Petržalka  do správy mestskej   časti Bratislava- Petržalka.  
 
 
Účtovná hodnota 
Hodnota zverených stavebných objektov je 117 272,83 Eur.  

 
Účel zverenia 
Prevádzkovanie, údržba a správa stavieb Športoviska v Petržalke - Detského areálu Veľký 
Draždiak. 
 
Poznámka 
 Stavby Športoviska v Petržalke v  Detskom areáli Veľký Draždiak sa zverujú do správy 
mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa  čl. 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Stanovisko hlavnej architektky: 
K predloženému materiálu nemá námietky. 
 











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

 
ODOVZDÁVAJÚCI:  Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 

mesta SR Bratislavy, mestská príspevková organizácia  
                                               Junácka 4, 831 04 Bratislava 

Zastúpená riaditeľom Ing. Jozefom Chynoranským 
IČO: 00179663 
 

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

 
 

Článok 1 
 

 Predmetom odňatia správy   majetku hlavného mesta SR Bratislavy sú stavebné 
objekty, nachádzajúce sa  na pozemkoch parc. č. 2844/25 a parc. č. 2844/26 v k. ú. Petržalka, 
stavby: „Športoviská v Petržalke  - Detský areál Veľký Draždiak“, a to: 
 
OA-01  - športové hracie zostavy 
OA-02  - lezecká stena  
OA-03  - oplotenie 
OA-04  - sklad náradia 
OK-01  - pešie komunikácie 
OS-06   - sadové úpravy 
OV-02   - vnútroareálové exterierové vodovodné rozvody 
OE-01   - prípojka elektro 
OE-02   - vnútroblokové exterierové elektro rozvody a zariadenia 
OE-03   - interierové svetelné a zásuvkové elektro rozvody a zariadenia. 
  
 
obstarávacia hodnota  .................................................................180 425,88  Eur  
oprávky......................................................................................................      Eur 
zostatková hodnota.......................................................................................   Eur       
 

 
Článok 2 

 
1)  Správa  majetku sa odníma v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva  hlavného  mesta 
SR Bratislavy  číslo ......./2015 zo dňa .............2015. 
 
2) Odovzdávajúci  prehlasuje, že  na predmete  odovzdania  neeviduje žiadne finančné 
záväzky a pohľadávky k dátumu odovzdania, týkajúce sa predmetu odovzdania. 
  

 
 
 
 



Článok 3 
 

 Majetok sa odovzdajú do správy preberajúceho dňom nadobudnutia  účinnosti tohto  
protokolu. Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zverenia bude spísaný ku dňu 
odovzdania majetku, kedy odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu najmä nasledovné doklady: 
1. Stavebné povolenie ozn. UKSP-2144-TX1/2006/-Kb-49 zo dňa 10.4.2006 vydané 
mestskou časťou Bratislava-Petržalka, 
2. Oznámenie k ohláseniu  drobnej stavby  -OK-01 pešie komunikácie – vnútroareálový 
chodník – ozn. 12-06/5748/DG-2/7/Gr zo dňa  3.5.2006, 
3. Zápis z odovzdania  a prevzatia stavebného objektu  alebo prevádzkového súboru alebo ich 
častí  - objektov uvedených v čl. 1 tohto protokolu, 
4. Kolaudačné rozhodnutie č.  UKSP 6863-TX3/2006-Kb-47 zo dňa 1.6.2006 vydané 
mestskou časťou Bratislava pre objekty:  OA-01, OA-02, OA-03, OA-04,OS-06, OV-02, OE-
01, OE-02, OE-03, 
5. PD skutočného vyhotovenia, 
6. Dokladová časť – certifikáty a vyhlásenia o zhode, 
7. Dokladová časť ku športovým hracím zostavám.  

 
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  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 10-ich rovnopisoch, z ktorých hlavné 
mesto SR Bratislava obdrží 7 exemplárov  a Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 
obdrží 3 exempláre. 
 

Článok 7 
 

 Strany po prečítaní   protokolu na znak súhlasu s jeho obsahom tento podpísali. 
 
 
V Bratislave, dňa .......................                               V Bratislave, dňa........................... 
 
Odovzdávajúci:                                                          Preberajúci: 
Správa telovýchovných a rekreačných                       Hlavné mesto SR Bratislava:  
zariadení hl. mesta SR Bratislavy 
 
 
______________________                                     __________________________ 
Ing. Jozef Chynoranský                                                   JUDr. Ivo Nesrovnal 
   riaditeľ organizácie                                                  primátor hl. m. SR Bratislavy 



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

práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka 
 

VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
    zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom. 
    IČO 603 481 

ako odovzdávajúci 
 
 
SPRÁVCA:   Mestská časť Bratislava – Petržalka 
    Kutlíková ul. č. 17,  841 03 Bratislava 
    zastúpená starostom  Ing. Vladimír Bajan    
    IČO: 00603201 
    ako preberajúci 
 
 

Článok 1 
 Predmetom zverenia správy   majetku hlavného mesta SR Bratislavy sú stavebné 
objekty, nachádzajúce sa  na pozemkoch parc. č. 2844/25 a parc. č. 2844/26 v k. ú. Petržalka, 
stavby: „Športoviská v Petržalke  - Detský areál Veľký Draždiak“, a to: 
 
OA-01  - športové hracie zostavy 
OA-02  - lezecká stena  
OA-03  - oplotenie 
OA-04  - sklad náradia 
OK-01  - pešie komunikácie 
OS-06   - sadové úpravy 
OV-02  - vnútroareálové exterierové vodovodné rozvody 
OE-01  - prípojka elektro 
OE-02  - vnútroblokové exterierové elektro rozvody a zariadenia 
OE-03  - interierové svetelné a zásuvkové elektro rozvody a zariadenia. 
  
 
obstarávacia hodnota  .................................................................180 425,88  Eur  
oprávky...............................................................................................       Eur 
zostatková hodnota.................................................................................   Eur       
 

 
Článok 2 

 
Majetok sa zveruje do správy mestskej časti za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby 

a správy  stavieb Športoviska v Petržalke - Detského areálu Veľký Draždiak. 
 Zverenie majetku  do správy mestskej časti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa ................2015 uznesením č. 
........./2015.  
 
 
 



Článok 3 
  
 1) Odovzdávajúci vyhlasuje, že na predmete zverenia neviaznu žiadne dlhy, bremená, 
ani iné právne povinnosti. 

2) Majetok  sa bezodplatne zveruje do správy Mestskej časti Bratislava–Petržalka 
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa č. 
82 ods. 2  Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 3) Mestská časť Bratislava–Petržalka na základe tohto protokolu je povinná vykonávať 
správu   majetku v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a platných 
predpisov tak, aby vlastníkovi hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave nevznikla 
žiadna škoda.  

 
Článok 4 

 
1) Tento protokol č. 11 88 ........ 15 00 o zverení majetku 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 na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy.  
 

Článok 5 
 

 Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých hlavné 
mesto SR Bratislava si ponechá 7 exemplárov a Mestská časť Bratislava–Petržalka 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 Mestskú časť Bratislava–Petržalka                 
 
  
 
 
–––––––––––––––––––––––––            –––––––––––––––––––––––- 
JUDr. Ivo Nesrovnal                                                 Ing. Vladimír Bajan                                                             
 primátor                                                                       starosta                                                                   
            
 
      
            
 



Výpis  
zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

MsZ  konaného dňa 9.3.2015 
___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 17 
Návrh 1) na odňatie správy stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak na 
pozemkoch parc. č. 2844/25 a 2844/26  v k.ú. Petržalka zo správy organizácie Správa 
telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 
2) na zverenie stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak na pozemkoch parc. č. 
2844/25 a 2844/26  v k.ú. Petržalka  do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
1) schváliť odňatie objektov stavby: „Športoviská v Petržalke - Detský areál Veľký Draždiak“ 
nachádzajúcich sa  na pozemkoch parc. č. 2844/25 a parc. .č 2844/26 v k. ú. Petržalka,  a to: 
OA-01  - športové hracie zostavy 
OA-02  - lezecká stena  
OA-03  - oplotenie 
OA-04  - sklad náradia 
OK-01  - pešie komunikácie 
OS-06   - sadové úpravy 
OV-02   - vnútroareálové exterierové vodovodné rozvody 
OE-01   - prípojka elektro 
OE-02   - vnútroblokové exterierové elektro rozvody a zariadenia 
OE-03   - interierové svetelné a zásuvkové elektro rozvody a zariadenia, 
zo správy mestskej príspevkovej organizácie  Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 
hlavného mesta SR Bratislavy; 
  
 2) schváliť zverenie objektov stavby: „Športoviská v Petržalke - Detský areál Veľký 
Draždiak“ nachádzajúcich sa  na pozemkoch parc. č. 2844/25 a parc. .č 2844/26 v k. ú. 
Petržalka,  a to: 
OA-01  - športové hracie zostavy 
OA-02  - lezecká stena  
OA-03  - oplotenie 
OA-04  - sklad náradia 
OK-01  - pešie komunikácie 
OS-06   - sadové úpravy 
OV-02   - vnútroareálové exterierové vodovodné rozvody 
OE-01   - prípojka elektro 
OE-02   - vnútroblokové exterierové elektro rozvody a zariadenia 
OE-03   - interierové svetelné a zásuvkové elektro rozvody a zariadenia, 
do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka  za účelom  zabezpečenie a prevádzky, údržby 
a správy objektov. 
 
 Hlasovanie: 
prítomní: 10 , za: 10 , proti: 0  , zdržal sa: 0   
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave  9.3.2015 



Návrh  
1) na odňatie správy stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak                         
na pozemkoch parc. č. 2844/25 a 2844/26, k. ú. Petržalka, zo správy organizácie Správa 
telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 
2) na zverenie stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak na pozemkoch 
parc. č. 2844/25 a 2844/26, k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 

kód uzn.: 5.1 
           22.1   

Uznesenie č. 43/2015 
     zo dňa 12.03.2015 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu  

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť  
1. odňatie objektov stavby: „Športoviská v Petržalke - Detský areál Veľký Draždiak“ 

nachádzajúcich sa  na pozemkoch parc. č. 2844/25 a parc. č. 2844/26, v k. ú. Petržalka,                 
a to: 
OA-01  - športové hracie zostavy 
OA-02  - lezecká stena  
OA-03  - oplotenie 
OA-04  - sklad náradia 
OK-01  - pešie komunikácie 
OS-06   - sadové úpravy 
OV-02     - vnútroareálové exteriérové vodovodné rozvody 
OE-01   - prípojka elektro 
OE-02   - vnútroblokové exteriérové elektro rozvody a zariadenia 
OE-03   - interiérové svetelné a zásuvkové elektro rozvody a zariadenia, 
zo správy mestskej príspevkovej organizácie  Správy telovýchovných a rekreačných 
zariadení hlavného mesta SR Bratislavy;  

2. zverenie objektov stavby: „Športoviská v Petržalke - Detský areál Veľký Draždiak“ 
nachádzajúcich sa na pozemkoch parc. č. 2844/25 a parc. č. 2844/26, v k. ú. Petržalka, a to: 
OA-01  - športové hracie zostavy 
OA-02  - lezecká stena  
OA-03  - oplotenie 
OA-04  - sklad náradia 
OK-01  - pešie komunikácie 
OS-06   - sadové úpravy 
OV-02     - vnútroareálové exteriérové vodovodné rozvody 
OE-01   - prípojka elektro 
OE-02   - vnútroblokové exteriérové elektro rozvody a zariadenia 
OE-03   - interiérové svetelné a zásuvkové elektro rozvody a zariadenia, 
do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, za účelom zabezpečenia, prevádzky, údržby 
a správy objektov. 

 




















