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I n f o r m á c i a 
 

 V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislava v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, nariadil primátor hlavného mesta SR 
Bratislavy Rozhodnutím primátora hl. m. SR Bratislavy č. 31/2015 o  vykonaní riadnej 
inventarizácie majetku  a záväzkov hlavného mesta SR Bratislavy ku dňu 31.12.2015. 
 Na základe vyššie uvedeného inventarizáciu vykonali subjekty, ktoré spravujú nehnuteľný 
majetok hlavného mesta SR Bratislavy a to Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, 17 mestských 
častí a 31 mestských organizácií. 
  Inventarizácia bola spracovaná v dvoch častiach: 

1) Pozemky 
2) Stavebné objekty v kategórií - budovy 

                                         - komunikácie 
                                         - zeleň 
                                         - ostatné stavby 

POZEMKY 
 
 Predmetom inventarizácie sú pozemky, ktoré sú evidované na listoch vlastníctva hlavného 
mesta SR Bratislavy v súbore „C“ a „E“  údajov katastra nehnuteľností. 
 Porovnaním údajov katastra nehnuteľností k 31.12.2014 s údajmi k 31.12.2015 boli zistené 
zmeny, ktoré sa týkali zrušených parciel, novovzniknutých parciel, zmien výmer, druhu pozemku 
a listu vlastníctva.  Zistené údaje sú uvedené v priložených tabuľkách:  
 
tabuľka č. 1    -  pozemky v priamej správe hlavného mesta (v členení podľa mestských častí) 
tabuľka č. 2    -  pozemky v správe mestských častí (v členení podľa mestských častí) 
tabuľka č. 2a  -  pozemky v správe mestských organizácií (v členení podľa jednotlivých   
                            organizácií)  
tabuľka č. 4    -  pozemky hlavného mesta celkom 
 
 Prírastky sú dôsledkom realizácie zápisov pozemkov na listy vlastníctva hlavného mesta 
/ROEP/. Zmeny sú zaznamenané na základe protokolov o zverení správy, scudzenia pozemkov 
/predaje, bezodplatné prevody do vlastníctva mestských častí v zmysle ustanovenia § 31b zákona č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov/, v menšej miere na 
základe rozhodnutia správnych a súdnych orgánov. 
 
STAVEBNÉ OBJEKTY 
 
 Predmetom inventarizácie sú stavebné objekty v kategóriách – budovy, komunikácie, zeleň 
a ostatné stavby, ktoré sú evidované na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností. Stavebné 
objekty sú vykazované podľa údajov uvedených v inventarizačných správach od jednotlivých 
správcovských subjektov. 
 
tabuľka č. 3    -  údaje o stavebných objektoch 
 
ZÁVER 
 

Z hodnôt v uvedených tabuľkách vyplýva, že hlavné mesto SR Bratislava k 31.12.2015 je 
vlastníkom pozemkov v hodnote  817 955 935,00 Eur. Prírastok v hodnote pozemkov bol 
spôsobený zápisom pozemkov v katastrálnych územiach Karlova Ves, Vajnory,  a v časti Vrakuňa, 
Podunajské Biskupice a Rača kde došlo k usporiadaniu vlastníckeho práva hlavného mesta SR 
Bratislavy (ROEP) 














