
 1 

MESTSKÁ ČASŤ   BRATISLAVA–NOVÉ  MESTO 
 
 
 

 

U Z N E S E N I A 
z 30.  zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

konaného dňa 29. júna 2021 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo : 

1. Schválenie programu rokovania  
Uznesenie 30/01 

2. Voľba členov návrhovej komisie  
Uznesenie 30/02 

3. Voľba overovateľov zápisnice a uznesení 
Uznesenie 30/03 

4. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
 Uznesenie 30/04 

5. Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2021/2022, 2022/2023 

a 2023/2024 
 Uznesenie 30/05 
6. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode 

nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Atrios 

real estate s.r.o. 
 Uznesenie 30/06 

 

 

 Pre neuznášania schopnosť, neboli prerokované nasledovné materiály: 

 

 

7. Zámer mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zabezpečiť financovanie investičných akcií formou 

bankového úveru 

8. Obchodná verejná súťaž k prevádzkovej budove v parku JAMA 

9. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

10. Návrh na  podanie  žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP pre projekt „Rozšírenie 

kapacít tried ZŠ Odborárska č.2„    

11. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

12. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na 10. zasadnutí 

uznesením č.10/07 vyplývajúcich zo správy z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej 

správy MÚ B-NM, zameranej na výber poplatkov za osvedčovanie podpisov na listinách 

a fotokópií 
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13. Správa z kontroly splnenia nápravného opatrenia uloženého MZ MČ B-NM na 13. zasadnutí 

uznesením č.13/05 vyplývajúceho zo správy z kontroly Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ 

B-NM zameranej na výber poplatkov za rozvoj, v súlade so sadzbami poplatkov podľa prijatých 

VZN 

14. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2021 

15. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020 

16. Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k: I.    návrhu Dodatku Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci 

17. Návrh na upustenie od vymáhania trvale nevymožiteľných pohľadávok Mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto. 

18. Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Ydnis s.r.o. so sídlom Horská 

13035/31, 831 02 Bratislava, IČO: 53 736 885, zapísaná v obchodnom registri OS BA I., v oddiely 

Sro, vložke č. 152139/B predloženého do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 29.03.2021 a 

to na základe odporúčania komisie ako aj návrh na uzavretie  nájomnej zmluvy s uvedeným 

uchádzačom 

19. Návrh na schválenie zámeru prevodu bytov v bytových domoch súp. č. 6954, 6959,7694 a 7545 na 

Bojnickej ul. v Bratislave do vlastníctva nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových 

domoch dojednaný na dobu neurčitú 

20. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov 

kancelárie č. 404 nachádzajúcej sa na 4.9. administratívnej budovy, súp. Č2953 na Hálkovej ul. 11 

v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie.  

21. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 

1268/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre manželov Ing. Tomáša 

Sotníka a Ing. Katarínu Sotníkovú 

22. Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5348/12, v katastrálnom území 

Vinohrady,  pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Opavskej 12 v Bratislave  

23. Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z nájomnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 

02.01.2021 

24. Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností a zásad na vybavovanie petícií 

25. Návrh na neschválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k neskolaudovanej nehnuteľnosti bez 

súpisného čísla na pozemku parc. č. 10403/20 pre katastrálne územie Nové Mesto evidovanom na 

GP č. 3/2013 úradne overenom dňa 22.01.2013 pod číslom 86/2013  

26. Návrh na schválenie nadobudnutia pozemkov k rekonštrukcií komunikácie na ul. Tupého 

27. Schválenie ZADANIA Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova 

28. Priebežná informácia o stave sčítania obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

29. Informácia o spracovaní územných plánov zón 

30. Návrh na poskytnutie zľavy z nájmu z dôvodu opatrení proti šíreniu pandémie COVID 19 za obdobie 

od 1.1.2021 pre nájomníkov v objekte Mestská Tržnica, Šancová 112, Bratislava. 

31. Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)  

32. Rôzne 

32.1 Návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský 

parkovací systém, spol. s r.o., sídlom Primaciálne námestie Č. 1, Bratislava, IČO: 35738880, 

Mestskou časťou Bratislava- Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, Bratislava, ICO: 00603317 a 

Hlavným mesto Slovenskej republiky, sídlom Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, ICO: 

00603481 
 

32.2 Návrh na vrátenie správy k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 10403/21 –

ostatná plocha v katastrálnom území Nové Mesto, ktorý je evidovaný na geometrickom pláne 

č. 388/2021  

33. Interpelácie 

34. Záver 

 

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-6  nasledovné uznesenia : 
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30/01 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

 program rokovania  

         Hlasovanie Za:       17  

                       Proti:       0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:   0                                            Starosta 

 
- s pripomienkami: 

Materiál: 

1. Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2021/2022, 2022/2023 

a 2023/2024 

 

zaradiť za bod 

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

2. Z programu rokovania vypustiť bod: 

Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

3. do programu rokovania zaradiť body: 

3a) Návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi spoločnosťou 

Mestský parkovací systém, spol. s r.o., sídlom Primaciálne námestie Č. 1, Bratislava, 

IČO: 35738880, Mestskou časťou Bratislava- Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, 

Bratislava, ICO: 00603317 a Hlavným mesto Slovenskej republiky, sídlom Primaciálne 

námestie č. 1, Bratislava, ICO: 00603481 

 

3b) Návrh na vrátenie správy k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 

10403/21 – ostatná plocha v katastrálnom území Nové Mesto, ktorý je evidovaný na 

geometrickom pláne č. 388/2021  

 

Hlasovanie o pripomienke č. 1 

          Hlasovanie Za:        15  

                       Proti:        0                                     Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    2                                            Starosta 

 

Hlasovanie o pripomienke č. 2: 

          Hlasovanie Za:        6 

                       Proti:      4                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:  7                                           Starosta 

 

Hlasovanie o pripomienke č. 3a: 

          Hlasovanie Za:        13 

                       Proti:        0                                   Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    4                                           Starosta 

 

 

Hlasovanie o pripomienke č. 3b: 

          Hlasovanie Za:        13 

                       Proti:        0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    3                                        Starosta 
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30/02 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

členov návrhovej komisie 

Ing., Mgr. Katarína Šebejová, PhD. 

Mgr. Peter Weiss 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:        16 

                       Proti:        0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    0                                      Starosta 

 

zastupujúceho predsedu 

Mgr. Martina Vlačikyho 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:        17 

                       Proti:        0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:    0                                      Starosta 

 

30/03 Miestne zastupiteľstvo 

           s c h v a ľ u j e  

overovateľov uznesení a stenografického záznamu 

Ing. Katarína Augustinič 

Roman Štamberský 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:        17 

                       Proti:          0                                Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                        Starosta 

 

30/04 Miestne zastupiteľstvo 

          konštatuje, že  

 

1.Trvá plnenie uznesení: 
  22/23; 27/28.01; 05/25.3; 08/31.4; 09/16.3; 09/16.8; 09/17.1; 13/14; 16/29.7; 16/29.9;17/31.12; 

17/31.13; 17/31.16,18/28, 19/09; 19/24; 19/32; 19/33; 19/36.1; 19/36.2; 19/36.3; 19/36.4; 19/36.6; 

22/06,23/05,23/06, ,23/22.2, 24/06, 24/10, 24/17, 24/18.1, 24/18.2, 24/18.4, 25/04, 25/05, 26/04, 

26/05.1, 26/05.2, 27/04, 27/08, 27/09, 27/10, 27/11, 28/07, 28/08, 28/09 

2. Splnené boli uznesenia:  
14/06.1,14/06.2,15/04; 16/12,17/10; 17/31.11; 18/07;  18/33.7-3; 19/04; 19/05; 19/10 ; 22/08; 

22/09; 23/07, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16,23/17, 23/18, 24/04, 24/05, 24/07, 24/08, 24/09, 24/11, 

24/12, 24/13, 24/14, 24/18.5, 27/05, 27/06, 27/07, 28/04, 28/05, 28/06, 

3. Zrušené boli uznesenia:  
24/15, 24/16, 24/18.3 

 

- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:        15 

                       Proti:          2                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      1                                         Starosta 

30/05    Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2021/2022, 2022/2023 a 2023/2024. 
- bez pripomienok 

         Hlasovanie Za:        15 

                       Proti:          0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:      0                                        Starosta 
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30/06 Miestne zastupiteľstvo 

I. schvaľuje 

priložený návrh Zmluvy o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode 

nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena so spoločnosťou 

ATRIOS real estate s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 50 337 238  

; za podmienok: 

- zmluva o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o 

uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena bude spoločnosťou ATRIOS real 

estate s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 50 337 238, podpísaná najneskôr v lehote 

30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve;  

- v prípade, že zmluva o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode 

nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena nebude v 

uvedenej lehote spoločnosťou ATRIOS real estate s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 

50 337 238 podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť; 

  

II. splnomocňuje  

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  

za predpokladu splnenia podmienok uvedených v Zmluve o spolupráci, o uzatvorení 

budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení 

vecného bremena, na podpis nasledovných realizačných zmlúv:  

1/ realizačná kúpna zmluva na predaj stavieb: 

- súpisné číslo 1102 na pozemku registra “C“ KN parc. č. 12781/265  

- súpisné číslo 1102 na pozemku registra “C“ KN parc. č. 12781/266 

- súpisné číslo 1102 na pozemku registra “C“ KN parc. č. 12781/267 

- súpisné číslo 1102 na pozemku registra “C“ KN parc. č. 12781/268 

- súpisné číslo 1102 na pozemku registra “C“ KN parc. č. 12781/270 

v k.ú. Nové Mesto, evidovaných na LV č. 1226 vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len ako „stavby 1“) 

 

; v prospech spoločnosti ATRIOS real estate s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 50 337 

238 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že  

- budúci kupujúci má na kúpu pozemkov registra “C“ KN parc. č. 12781/265, 12781/266, 

12781/267, 12781/268, 12781/270 nachádzajúcich sa pod stavbami 1 uzatvorenú zmluvu o 

uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností s ich súčasným vlastníkom 

spoločnosťou Digesta, a.s., t.j. je budúcim vlastníkom pozemkov pod stavbami 

- budúci kupujúci plánuje v danom území, t.j. aj na predmetných pozemkoch, na ktorých stoja 

stavby 1, realizáciu investičného zámeru „Polyfunkčný komplex Zátišie“   

- stavby 1 sú určené na odstránenie, boli povolené len ako dočasné do r. 1995, sú už po dobe 

ich životnosti, nespĺňajú súčasné technické požiadavky na daný typ stavieb, mestská časť 

nie je vlastníkom ani správcom pozemkov pod stavbami 1 a keďže budúci kupujúci nemá 

záujem na trvalom umiestnení stavieb 1 na daných pozemkoch, ale má záujem na ich 

odstránení a revitalizácii celého územia, nie je možné predĺžiť dobu ich trvania, 

- budúci kupujúci vybuduje pre mestskú časť nové náhradné stavby v zmysle bodu 2/ tohto 

uznesenia 

; za kúpnu cenu vo výške: 51 400 EUR 

 

2/ realizačná kúpna zmluva na kúpu nových (náhradných) stavieb v rozsahu - 

samostatný objekt skladu (s podrobnejším vnútorným členením skladových 

priestorov na jednotlivé účelové využitia skladového hospodárstva), samostatný 

objekt administratívy a riadenia a objekty komunikácií a spevnených plôch - na 

pozemkoch registra „C“ KN, resp. ich častiach vymedzených geometrickým plánom 

na zameranie stavieb: 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/1 –  ostatná plocha o výmere 30606 m2, 
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- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/126 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/127 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/141 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/142 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/143 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/144 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/145 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/146 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/153 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/154 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/155 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/156 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/157 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/158 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/159 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2,  

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/160 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/161 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/162 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/163 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/164 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/165 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/166 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/167 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/168 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/169 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/170 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/11 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/71 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/72 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/73 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/74 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/75 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/76 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/77 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/78 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/79 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/80 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/81 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/82 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/83 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/84 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/85 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/86 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/87 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/88 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/89 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/90 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/91 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/92 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/93 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/94 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/95 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/96 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/205 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/206 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 
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- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/207 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/208 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/209 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/210 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/211 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/212 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/215 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/216 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/217 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2,  

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/218 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

v k.ú. Nové Mesto, evidovaných na LV č. 5510 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto (ďalej len ako „stavby 2“) 

; od  spoločnosti ATRIOS real estate s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 50 337 238 ako 

vlastníka stavieb 2 

; za kúpnu cenu, ktorá bude zodpovedať výške časti kúpnej ceny za stavby 1, ktorú obdrží 

mestská časť ako správca stavieb 1, a to v percentuálnom podiele v zmysle Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy platného v čase podpisu realizačnej kúpnej zmluvy  

 

3/ realizačná zmluva o zriadení vecného bremena „in rem“ k pozemkom registra 

„C“ KN, resp. ich častiam vymedzeným geometrickým plánom: 

- parc.č. 12780/1 –  ostatná plocha o výmere 30606 m2,  

- parc.č. 12781/7 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1198 m2,  

v k.ú. Nové Mesto, evidovaných na LV č. 5510 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto, 

; v prospech vlastníka pozemkov registra „C“ KN: 

- parc.č. 12780/176 – ostatné plochy o výmere 3711 m2,  

- parc.č. 12781/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7755 m2,  

- parc.č. 12781/261 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m2,  

- parc.č. 12781/262 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 311 m2,  

- parc.č. 12781/263 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m2,  

- parc.č. 12781/265 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 255 m2,  

- parc.č. 12781/266 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m2,  

- parc.č. 12781/267 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 185 m2,  

- parc.č. 12781/268 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 178 m2,  

- parc.č. 12781/269 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2,  

- parc.č. 12781/270 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2,  

- parc.č. 12781/271 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2039 m2, 

 

; a to: 

- na ťarchu pozemkov parc. č. 12780/1 a parc. č.  12781/7 resp. ich častí určených podľa 

geometrického plánu s obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby komunikácie, 

chodníkov a spevnených plôch a ich príslušenstva, právo vstupu a vjazdu na zaťažené 

pozemky za účelom zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenia daných stavieb, 

právo prechodu a prejazdu cez komunikácie a chodníky zriadené na zaťažených 

pozemkoch, právo parkovania na spevnených plochách zriadených na zaťažených 

pozemkoch určených k parkovaniu“  

- na ťarchu pozemku parc. č. 12780/1 resp. jeho časti určenej podľa geometrického plánu s 

obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby inžinierskych sietí – dažďovej kanalizácie a 

príslušenstva danej stavby v zmysle geometrického plánu, právo vstupu a vjazdu na 

zaťažený pozemok za účelom zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenia daných 

stavieb“    

- na ťarchu pozemku parc. č. 12780/1 resp. jeho časti určenej podľa geometrického plánu s 

obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby inžinierskych sietí – splaškovej kanalizácie a 

príslušenstva danej stavby v zmysle geometrického plánu, právo vstupu a vjazdu na 
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zaťažený pozemok za účelom zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenia daných 

stavieb“    

- na ťarchu pozemkov parc. č. 12780/1 a parc.č. 12781/7 resp. ich častí určených podľa 

geometrického plánu  s obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby inžinierskych sietí – 

prípojka a rozvody vody a príslušenstva danej stavby v zmysle geometrického plánu, právo 

vstupu a vjazdu na zaťažené pozemky za účelom zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a 

odstránenia daných stavieb“    

- na ťarchu pozemku parc. č. 12780/1 resp. jeho časti určenej podľa geometrického plánu s 

obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby inžinierskych sietí – prípojka a rozvody plynu 

a príslušenstva danej stavby v zmysle geometrického plánu, právo vstupu a vjazdu na 

zaťažený pozemok za účelom zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenia daných 

stavieb“    

- na ťarchu pozemku parc. č. 12780/1 resp. jeho časti určenej podľa geometrického plánu s 

obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby osvetlenia a príslušenstva danej stavby v 

zmysle geometrického plánu, právo vstupu a vjazdu na zaťažený pozemok za účelom 

zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenia daných stavieb“ a   

- na ťarchu pozemku parc. č. 12781/7 resp. jeho časti určenej podľa geometrického plánu s 

obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby vnútroareálového osvetlenia a príslušenstva 

danej stavby v zmysle geometrického plánu, právo vstupu a vjazdu na zaťažený pozemok 

za účelom zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenia daných stavieb“ a 

- na ťarchu pozemku parc. č. 12781/7 resp. jeho časti určenej podľa geometrického plánu s 

obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby prípojky a rozvodov slaboprúdu a 

príslušenstva danej stavby v zmysle geometrického plánu, právo vstupu a vjazdu na 

zaťažený pozemok za účelom zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenia daných 

stavieb“ a   

-  na ťarchu pozemku parc. č. 12781/7 resp. jeho časti určenej podľa geometrického plánu s 

obsahom „právo trvalého umiestnenia stavby prípojky a rozvodov horúcovodu a 

príslušenstva danej stavby v zmysle geometrického plánu, právo vstupu a vjazdu na 

zaťažené pozemky za účelom zriadenia, opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenia daných 

stavieb“ 

; za odplatu vo výške: 1 EUR 

; v prípade, že nebude uzatvorená realizačná zmluva podľa bodu 2/ tohto uznesenia z dôvodov 

na strane vlastníka stavieb 2, bude výška odplaty určená znaleckým posudkom 

 

4/  realizačná zmluva o zriadení vecného bremena „in rem“ k pozemkom registra „C“ KN, 

resp. k ich častiam vymedzeným geometrickým plánom: 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/1 –  ostatná plocha o výmere 30606 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/126 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/127 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/141 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/142 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/143 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/144 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/145 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/146 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/153 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/154 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/155 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/156 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/157 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/158 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/159 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2,  

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/160 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/161 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/162 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 
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- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/163 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/164 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/165 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/166 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/167 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/168 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/169 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12780/170 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/11 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/71 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/72 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/73 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/74 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/75 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/76 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/77 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/78 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/79 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/80 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/81 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/82 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/83 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/84 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/85 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/86 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/87 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/88 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/89 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/90 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/91 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/92 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/93 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/94 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/95 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/96 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/205 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/206 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/207 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/208 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/209 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/210 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/211 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/212 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/215 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/216 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/217 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2,  

- pozemok KN „C“, parc.č. 12781/218 –  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, 

v k.ú. Nové Mesto, evidovaných na LV č. 5510 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto, 

; v prospech vlastníka stavieb 2 

; s obsahom: 

„právo umiestnenia stavieb, právo vstupu a vjazdu na zaťažené pozemky za účelom zriadenia, 

opráv, úprav, zmien, údržby a odstránenie daných stavieb“ 

; za odplatu vo výške: 1 EUR 
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; v prípade, že nebude uzatvorená realizačná zmluva podľa bodu 2/ tohto uznesenia z dôvodov 

na strane vlastníka stavieb 2, bude výška odplaty určená znaleckým posudkom 
- bez pripomienok  

 

         Hlasovanie Za:        11 

                       Proti:        0                                  Mgr. Rudolf Kusý 

 Zdržali sa:     3                                         Starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ignác Olexík, PhD.            Mgr. Rudolf Kusý 

                     prednosta                   starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD. 

zastupujúci predseda návrhovej komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ing.  Katarína Augustinič      Roman Štamberský 

           overovateľ                      overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 29.06.2021 

Spracovala :   Júlia Červenková 
zapisovateľka návrhovej komisie 


