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I N F O R M Á C I A 

 
 V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 721/2005 zo 
dňa 30.6.2005 predkladáme informačný materiál týkajúci sa počtu zápisov na listoch vlastníctva 
hlavného mesta SR Bratislavy na základe vyhľadávacej činnosti. 
 
 
 Za rok 2014 bolo podaných v katastri nehnuteľností na zápis vlastníctva v prospech 
hlavného mesta SR Bratislavy 9 podaní na výmeru 78 030 m2 pozemkov. 
 
 

TABUĽKA  
 

Za rok 2014 
 
 
 

Katastrálne 
územie 

Celkový počet 
podaní na zápis 
vlastníctva na kataster 
nehnuteľností/ 
plocha v m2  

Počet vybavených 
podaní katastrom 
nehnuteľností/ 
plocha v m2 

Počet zatiaľ 
nevybavených podaní 
katastrom 
nehnuteľností/ 
plocha v m2 

  
Staré Mesto -               -                                    - 
Ružinov     3/         51 581     2/        18 717    1/          32 864    
Nivy     1/          1 075     1/          1 075 - 
Trnávka - - - 
Podunajské 
Biskupice 

- - - 

Vrakuňa     2/          4 968     2/          4 968 - 
Vinohrady - - - 
Nové Mesto     1/          7 825     1/          7 825 - 
Rača - - - 
Vajnory - - - 
Karlova Ves     1/        12 329  -     1/        12 329  
Dúbravka     1/             252  -     1/             252  
Lamač - - - 
Devín - - - 
Devínska 
Nová Ves 

- - - 

Záhorská 
Bystrica 

- - - 

Petržalka - - - 
Rusovce - - - 
Jarovce   - - - 
Čunovo - - - 

SPOLU    9/        78 030    6/       32 585     3/         45 445 

 
 



 Od 17.5.2010 sú pozastavené zápisy záznamových a vkladových konaní v k. ú. Ružinov,               
od 12.12.2013 sú pozastavené zápisy v k. ú. Karlova Ves a Záhorská Bystrica, od 20.01.2014  sú 
pozastavené zápisy v k. ú. Petržalka, od 7.2.2014 sú pozastavené zápisy v k. ú. Trnávka,                  
od 4.12.2014 sú pozastavené zápisy v k. ú. Podunajské Biskupice, od 23.10.2014 sú pozastavené 
zápisy v k. ú. Vrakuňa, z dôvodu vyhotovenia registrov obnovenej evidencie pôdy ( ROEP ). 
  



Návrh závere čného ú čtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2004 

Kód uzn.- 6.1 
6.1.1 
1.5.3 

Uznesenie č. 721/2005 
zo dňa 30. 6. 2005 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A.   b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. Správu nezávislého audítora pre Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy a vedenie 
hlavného mesta SR Bratislavy o overení účtovnej závierky a hospodárenia hlavného mesta SR 
Bratislavy k 31. 12. 2004. 

2. Stanovisko mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu záverečného účtu 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2004. 

B.   s c h v a ľ u j e 

1. Celoročné hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2004 bez výhrad. 

2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2004, ktorý vykazuje rozpočtové príjmy 
10 062,2 mil. Sk, rozpočtové výdavky 6 567,3 mil. Sk a prebytok rozpočtového hospodárenia 
3 494,9 mil. Sk. 

3. Tvorbu a použitie prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov hlavného mesta SR  
Bratislavy a ich záverečné účty za rok 2004. 

4. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2004 
a konečný výsledok hospodárenia - prebytok 3 483,5 mil. Sk. 

5. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy vykázaného 
v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy po zúčtovaní finančných vzťahov za rok 2004 
vo výške 3 483,2 mil. Sk do rezervného fondu hlavného mesta SR Bratislavy a prídel do fondu 
statickej dopravy v objeme 0,3 mil. Sk. 

6. Použitie prostriedkov rezervného fondu na:  

6.1 Financovanie rozvojových programov hlavného mesta SR Bratislavy  

 na roky 2004 - 2006       3 200,0 mil. Sk 

6.2 Výstavbu Mostu Košická                                                                            277,6 mil. Sk 

6.3 Financovanie základných umeleckých škôl                                                   5,6 mil. Sk 

C.   u k l a d á 

riaditeľke magistrátu: 

1. V nadväznosti na schválené výsledky hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2004, 
vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a Dopravného podniku Bratislava, 
a.s., s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: 30. 9. 2005 
 

2. Preveriť všetky doteraz vykonané predpisy platieb vyplývajúce z nájomných a kúpnych zmlúv, 
príp. ich dodatkov, upresniť ich v nadväznosti na splnenie zmluvných podmienok - (predloženie 
stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a pod.), príp. v nadväznosti na ukončenie 
nájomného vzťahu. 

 
T: 31. 12. 2005 

 



3. Zabezpečiť zo strany jednotlivých mestských častí doplnenie a pravidelné predkladanie 
predpisov platieb k uzatvoreným zmluvám o prevode majetku zvereného do správy mestských 
častí a doplnenie predpisov pohľadávok z titulu predaja pozemkov pod predanými bytmi 
do osobného vlastníctva podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov. 

 
T: 30. 12. 2005 
 

4. Zabezpečiť kompletnú dokladovú a fyzickú inventarizáciu mestského majetku spravovaného 
mestskými časťami a mestskými organizáciami v jednotnom, zákonom určenom termíne, 
v záujme zosúladenia fyzického stavu s účtovným a zosúladenia evidencie v hlavnom meste SR 
Bratislave a mestských častiach. 

 
T:   priebežne 
TK: 31. 12. 2005 

 

5. Zabezpečiť vyhľadávanie mestského majetku v katastri nehnuteľností a jeho zápis na listy 
vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: priebežne   
 
 
 
 
 

6. Predkladať na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe vyhľadávacej 
činnosti. 

 
T: polročne 
TK: 30. 6. 
       31. 12. 

- - - 

 



 
 

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

konaného d ňa 19.1.2015 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 30 
Informácia o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe 
vyhľadávacej činnosti za rok 2014  
 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ berie na vedomie 
Informáciu o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe 
vyhľadávacej činnosti za rok 2014  
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 19.1.2015 
 


