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NÁVRH UZNESENIA 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 
 

 
zverenie  pozemkov v Bratislave, k.ú. Devínska Nová Ves, podľa článku 82 ods. 2 Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves, za 
účelom scelenia ich správy a údržby, a to: 
1) Pozemky registra “C“ KN parc. č.  

2565/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  11 155 m2, 
2565/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  4 117 m2, 
2565/42 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 650 m2, 
2565/43 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 449 m2, 
2565/69 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 942 m2, 
2565/70 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 337 m2, 
2565/311 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 311 m2, 

2)  Pozemky registra „E“ KN parc. č.  
599/1 – ostatné plochy vo výmere 5 m2,  
599/2 -  ostatné plochy vo výmere 763 m2, 

s podmienkami: 
1.  Zverené pozemky nemôže mestská časť previesť do vlastníctva tretích osôb. 
2. V prípade, ak mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves  prestane pozemky využívať pre 
uvedené účely,  je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR 
Bratislave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET                : Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Devínska Nová 
Ves, do správy mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, 
pod budovou detských jaslí, materskej školy, základnej školy a 
pod komunikáciou 
 

  
ŽIADATE Ľ  : Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves 
    Novoveská 17/A 
                                               843 10  Bratislava  
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTI 
 
POZEMKY  
parc. č.                      druh pozemku                             výmera v m2                        LV 
Pozemky registra“C“ KN parc. č.  
2565/1                zastavané plochy a nádvoria                    11 155            2 
2565/2                zastavané plochy a nádvoria                      4 117            2 
2565/42              zastavané plochy a nádvoria                         650            2 
2565/43              zastavané plochy a nádvoria                      3 449            2 
2565/69              zastavané plochy a nádvoria                      1 942            2 
2565/70              zastavané plochy a nádvoria                      5 337            2 
2565/311            zastavané plochy a nádvoria                         311            2 
Pozemky registra „E“ KN parc. č.      –––– 
599/1                  ostatné plochy                                                   5      4172 
599/2                  ostatné plochy                                               763                            4172.  
                                          Spolu:                                       27 729 
 
 Pozemky registra „C“ KN sú zapísané  na LV č. 2 a sú vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislava. Stavby na parcelách č. 2565/1 (ZŠ I. Bukovčana 3) a č. 2565/69 (MŠ M. 
Marečka 16) sú vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves a sú zapísané na 
LV č. 2328. Stavba bývalých detských jaslí - obj. K-35, v súčasnosti slúžiaca ako súčasť 
materskej školy M. Marečka č. 20, ako aj pozemok pod stavbou sú vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy. Po zmene evidencie v KN o účele využívania stavby súpisné č. 6021, 
k.ú. Devínska Nová Ves, bude riešená aj správa tejto stavby. 
 Pozemky registra „E“ KN sú zapísané na  LV č. 4170 vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy. Nachádza sa na nich časť komunikácie – chodník na ul. Pod Lipovým, pričom 
celá komunikácia bola zverená mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves Protokolom 
bez čísla zo dňa 23.03.1992. 
  
SKUTKOVÝ STAV    
 
Predmet žiadosti 
 
Predmetom zverenia majetku do správy mestskej časti  sú pozemky uvedené v špecifikácii.  
 
Dôvod a účel žiadosti 
 
Mestská časť Bratislava -  Devínska Nová Ves  žiada  zveriť do správy pozemky uvedené 
v špecifikácií, za účelom scelenia s pozemkami, ktoré má mestská časť v správe, ako aj 



z dôvodu, že vlastní stavby na pozemkoch č. 2565/2 – ZŠ I.Bukovčana 3 a č. 2565/69 – MŠ 
M. Marečka č. 16 
 Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves žiada zveriť do správy aj pozemky parc. 
č. 2565/1, 2565/43, 2565/70 a 2565/311 v k.ú. Devínska Nová Ves, slúžiace ako školský 
dvor, na ktorom sú prístupové cesty, športoviská, detské ihriská materských škôl a základnej 
školy. 
 Pozemky registra „E“ KN par.č. 599/1 a 599/2 žiada zveriť mestská časť do svojej 
správy z dôvodu, že sa na nich nachádza časť verejnej komunikácie v časti pravého chodníka, 
pričom komunikácia Pod Lipovým bola v minulosti už mestskej časti zverená. 
  
Účel zverenia 
 
Zjednotenie správy a údržby pozemkov slúžiacich pre predškolské a školské zariadenia  
a verejnú komunikácie v časti chodníka. 
 
Podmienky zverenia do správy 
  
 Pozemky sa navrhujú zveriť do správy s  podmienkami, zabraňujúcimi prevod 
zverených nehnuteľností na tretie osoby bez súhlasu Hlavného mesta SR Bratislavy, 
a určujúcimi povinnosť mestskej časti vrátiť správu nehnuteľnosti hlavnému mestu, ak 
zanikne účel ich zverenia. 
 
 





























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

súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves 
 

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–Devínska Nová Ves  
    Novoveská 17/A,  843 10 Bratislava 
                                               zastúpená starostom Milanom Jamborom 
                                               IČO: 00603392 
    ako preberajúci 
 
 

Článok 1 
 

 Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves  sú 
pozemky v Bratislave, katastrálne územie Devínska Nová Ves, a to: 
1)  pozemky registra “C” KN sú zapísané na LV č. 2 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy: 
parc. č.               druh pozemku  výmera v m2  hodnota v €  
2565/1                zastavané plochy a nádvoria                    11 155             
2565/2                zastavané plochy a nádvoria                      4 117             
2565/42              zastavané plochy a nádvoria                         650             
2565/43              zastavané plochy a nádvoria                      3 449             
2565/69              zastavané plochy a nádvoria                      1 942             
2565/70              zastavané plochy a nádvoria                      5 337             
2565/311            zastavané plochy a nádvoria                         311             
2) pozemky registra “E” KN sú zapísané na LV č. 4172 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy: 
599/1                  ostatné plochy                                                   5       
599/2                  ostatné plochy                                               763                                          . 
 

 
Článok 2 

 
 Predmetné pozemky  sa zverujú do správy mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves 
za účelom zjednotenia ich správy a údržby pre predškolské a školské zariadenia  a verejnú 
komunikáciu v časti chodníka ulice Pod Lipovým, s podmienkami:  
1.  Zverené pozemky nemôže mestská časť previesť do vlastníctva tretích osôb. 
2. V prípade, ak mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves  prestane pozemky využívať pre 
uvedené účely,  je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR 
Bratislave. 
 

Článok 3 
 
 Zverenie pozemkov špecifikovaných v čl. 1,  schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa ............2015 uznesením č. ......../2015 
s podmienkami: 
1.  Zverené pozemky nemôže mestská časť previesť do vlastníctva tretích osôb. 



2. V prípade, ak mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves  prestane pozemky využívať pre 
uvedené účely,  je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR 
Bratislave. 
 

Článok 4 
 

 Predmet zverenia sa bezodplatne zveruje do správy Mestskej časti Bratislava–Devínska 
Nová Ves v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Článok 5 

 
 Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves na základe tohto protokolu bude vykonávať 
správu  pozemkov v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a platných 
predpisov tak, aby vlastníkovi hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave nevznikla žiadna 
škoda.  

 
Článok 6 

 
 1) K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, nakoľko mestská časť 
Bratislava–Devínska Nová Ves stav predmetu zverenia pozná a v takomto ho preberá. 
             2)  Odovzdávajúci prehlasuje, že na predmete zverenia neviaznu žiadne dlhy, bremená, 
ani iné právne povinnosti. 
 

Článok 7 
 

1) Tento protokol 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.  
 

Článok 8 
 

 Protokol sa vyhotovuje v 9-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých hlavné 
mesto SR Bratislava si ponechá 6 exemplárov a mestská časť Bratislava–Rača 3  exempláre.  
 

Článok 9 
 

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–Devínska 

Nová Ves 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––- 
       JUDr. Ivo Nesrovnal                                Milan Jambor 
        primátor      starosta 



 
Výpis  

zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   
konaného d ňa 23.11.2015 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 24 

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Devín ska Nová Ves, do správy mestskej 
časti Bratislava – Devínska Nová Ves, pod budovou de tských jaslí, materskej školy, 
základnej školy a pod komunikáciou  
 

Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť zverenie  pozemkov v Bratislave, k.ú. Devínska Nová Ves, podľa 
článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava–Devínska 
Nová Ves, za účelom scelenia ich správy a údržby, a to: 
1) Pozemky registra “C“ KN parc. č.  

2565/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  11 155 m2, 
2565/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  4 117 m2, 
2565/42 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 650 m2, 
2565/43 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 449 m2, 
2565/69 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 942 m2, 
2565/70 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 337 m2, 
2565/311 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 311 m2, 

2)  Pozemky registra „E“ KN parc. č.  
599/1 – ostatné plochy vo výmere 5 m2,  
599/2 -  ostatné plochy vo výmere 763 m2, 

s podmienkami: 
1.  Zverené pozemky nemôže mestská časť previesť do vlastníctva tretích osôb. 
2. V prípade, ak mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves  prestane pozemky využívať pre 
uvedené účely,  je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave. 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 23.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Devínska Nová Ves, do správy mestskej 
časti Bratislava – Devínska Nová Ves, pod budovou detských jaslí, materskej školy, 
základnej školy a pod komunikáciou 

kód uzn.: 5.1 
22.1 

 

Uznesenie č. 224/2015 
     zo dňa 26. 11. 2015 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť zverenie  pozemkov v Bratislave, k.ú. Devínska Nová Ves, podľa článku 82 ods. 2 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava–Devínska Nová 
Ves, za účelom scelenia ich správy a údržby, a to: 
1) Pozemky registra“C“ KN parc. č.  

2565/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  11 155 m2, 
2565/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  4 117 m2, 
2565/42 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 650 m2, 
2565/43 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 449 m2, 
2565/69 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 942 m2, 
2565/70 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 337 m2, 
2565/311 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 311 m2, 

2)  Pozemky registra „E“ KN parc. č.  
599/1 – ostatné plochy vo výmere 5 m2,  
599/2 -  ostatné plochy vo výmere 763 m2, 

 
s podmienkami: 
 
1.  Zverené pozemky nemôže mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves previesť                      
     do vlastníctva tretích osôb. 
 
2.  V prípade, ak mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves  prestane pozemky využívať  
     pre uvedené účely,  je povinná predmet zverenia vrátiť do priamej správy hlavnému mestu  
     SR Bratislave. 

 
- - - 

 



    
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

     


