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N Á V R H    U Z N E S E N I A:  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

A. s c h v a ľ u j e    

 

- vyradenie Lávky pre peších pri ŽST BA-Predmestie, inventárne číslo 00000011, v zostatkovej 

cene 143 188,37 €, ktorá bola demontovaná na základe zmluvy o dielo č. ÚEZ 132/ 2021 

(Demontáž nadchodu pre peších) z majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

- zaradenie pochôdznej časti Oceľovej lávky, pri Palme 1903, v obstarávacej cene 18 000,- € 

do majetku mestskej časti Bratislava–Nové Mesto  

 

B. s c h v a ľ u j e     

 

s účinnosťou od 01.03.2022 zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným do správy hlavným mestom SR 

Bratislavou v časti § 8 Výpožička majetku, bod 1., bod 2. a bod 3. tak, že sa nahrádzajú 

nasledovne :   

 

„1. Zmluvou o výpožičke je možné na dobu určitú prenechať majetok do užívania iným osobám 

iba výnimočne, najmä na charitatívne, verejnoprospešné, vzdelávacie účely alebo ak je to v 

záujme ochrany alebo účelnejšieho využitia majetku, vrátane vystavenia majetku ako exponátu. 

Takto uzatvorenú zmluvu je možné s tým istým vypožičiavateľom uzatvoriť opakovane po sebe 

len so súhlasom miestneho zastupiteľstva.  

 

2.  Miestne zastupiteľstvo schvaľuje výpožičku  

a) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je vyššia ako 3 320,00 €,  

b) nehnuteľnej veci mestskej časti, 

c) na dobu, ktorá presiahne 1 rok. 

 

3.  Starosta mestskej časti schvaľuje výpožičku  

a) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena neprevyšuje 3 320,00 € /vrátane/, 

b) na dobu, ktorá nepresiahne 1 rok.“ 

 

C. p o v e r u j e  

 

starostu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na vydanie úplného znenia Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným do 

správy hlavným mestom SR Bratislavou v súlade so zmenou danou týmto uznesením 

 

D. s c h v a ľ u j e 

 

výpožičku pochôdznej časti Oceľovej lávky, pri Palme 1903 

 

; Železničnému múzeu Slovenskej republiky, registrovanému Ministerstvom kultúry SR pod 

číslom RM 67/2000 (ďalej aj „vypožičiavateľ“) 

 

; na dobu zapožičania 99 rokov  

 



; na účely, aby pochôdzna časť Oceľovej lávky, pri Palme 1903 bola vypožičiavateľom 

uchovaná a vystavená pre širokú verejnosť v rámci priestorov Železničného múzea Slovenskej 

republiky ako technická pamiatka, a v rámci Zimného prístavu v Bratislave, pričom 

vypožičiavateľ je plne spôsobilý zabezpečiť jej uchovanie, starostlivosť a sprístupňovanie 

širokej verejnosti 

 

; za podmienky: 

 

- zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľom podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v miestnom zastupiteľstve, 

- v prípade, že zmluva o výpožičke nebude vypožičiavateľom v uvedenej lehote podpísaná, toto 

uznesenie stratí platnosť, 

- lávka musí byť prístupná širokej verejnosti v rámci Železničného múzea Slovenskej 

republiky, a v rámci Zimného prístavu v Bratislave za podmienok, ktoré sa v rámci prístavu 

uplatňujú, 

- vypožičiavateľ musí zabezpečiť náležitú odbornú starostlivosť o pochôdznu časť lávky. 

    

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 

 

D Ô V O D O V Á   S P R Á VA : 
 

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto, Junácka 1, 831 92 Bratislava z dôvodu havarijného stavu 

nadchodu ponad železničnú trať pri podniku Palma bola nútená odstrániť tento nadchod, ktorý 

pozostával z oceľových nástupných schodísk, pilierov a samotnej oceľovej konštrukcie lávky 

z roku 1903. Nadchod bol odstránený na základe Zmluvy o dielo č. ÚEZ 132/2021 zo dňa 

22.06.2021 a zachované zostali iba betónové základy v koľajisku pre budúce vybudovanie 

novej lávky. 

 

Keďže pri odstraňovaní nadchodu bolo konštatované, že pochôdzna časť lávky by mohla zostať 

zachovaná ako „technická pamiatka“ a o jej zrekonštruovanie, zakonzervovanie a vystavenie 

prejavilo záujem technické múzeum  - Železničné múzeum Slovenskej republiky (registrované 

Ministerstvom kultúry SR pod číslom RM 67/2000), mestská časť Bratislava-Nové Mesto 

zmenila pôvodný zámer prenechať celú oceľovú konštrukciu vykonávateľovi odstraňovania, 

ktorý by ju zhodnotil ako druhotnú surovinu. Na základe kúpnej zmluvy ÚEZ č. 275/2021 bola 

pochôdzna časť Oceľovej lávky, pri Palme 1903 spätne odkúpená za cenu oceľového šrotu a v 

súčasnosti je v majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Na základe prejaveného záujmu 

Železničného múzea SR navrhujeme túto pochôdzna časť lávky zapožičať, aby zostala 

uchovaná a vystavená pre širokú verejnosť v rámci priestorov Železničného múzea Slovenskej 

republiky ako technická pamiatka, nakoľko vypožičiavateľ je plne spôsobilý zabezpečiť jej 

uchovanie, starostlivosť a sprístupňovanie širokej verejnosti. 

 

Podľa predstáv Železničného múzea SR by časť pochôdznej lávky mohla byť osadená aj v 

Zimnom prístave v Bratislave. V oboch prípadoch bude múzeum povinné zabezpečovať riadnu 

starostlivosť o predmet výpožičky. 

 

Súčasné znenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava–Nové 

Mesto a s majetkom zvereným do správy hlavným mestom SR Bratislavou (ďalej aj „zásady“) 

neumožňuje uzatvárať zmluvy o výpožičke s vypožičiavateľom na dobu dlhšiu ako je 1 rok. 

Navrhujeme preto úpravu zásad tak, aby bolo miestne zastupiteľstvo mestskej časti oprávnené 



schvaľovať výpožičky aj na dobu dlhšiu ako 1 rok, pričom sa dopĺňa aj možný účel výpožičky 

o „vzdelávacie účely“, alebo na účely „vystavenia majetku ako exponát“.  

 

Miestne zastupiteľstvo bude oprávnené schvaľovať výpožičku  

a) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je vyššia ako 3 320,00 €,  

b) nehnuteľnej veci mestskej časti, 

c) na dobu, ktorá presiahne 1 rok. 

 

Starosta mestskej časti bude oprávnený schvaľovať výpožičku  

a) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena neprevyšuje 3 320,00 € /vrátane/, 

b) na dobu, ktorá nepresiahne 1 rok. 


