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Návrh na vyhlásenie výzvy na dočasné využitie predmetného územia, resp. 

pozemku/plochy, na ktorom sa nachádza pozostatok stavby Snežienka, súpisné číslo 
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JUDr. Rastislav Velček  
vedúci oddelenia právneho, 

podnikateľských činnosti, evidencie 

súpisných čísel a správy pozemkov 

 

Spracovateľ: 

JUDr. Rastislav Velček  

vedúci oddelenia právneho, 

podnikateľských činnosti, evidencie 

súpisných čísel a správy pozemkov 
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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    

 

vyhlásenie výzvy na dočasné využitie predmetného územia, resp. pozemku/plochy, na ktorom 

sa nachádza pozostatok stavby „Reštaurácia Snežienka, Cesta mládeže“, súpisné číslo 14302, 

na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 19614/6, o výmere 641 m2, katastrálne územie 

Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2275  

 

B. s c h v a ľ u j e   
 

odzverenie správy nehnuteľného majetku - pozostatkov stavby „Reštaurácia Snežienka, Cesta 

mládeže“, súpisné číslo 14302, ktorá sa nachádza pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 

19614/6, o výmere 641 m2, katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 

2275, z majetku príspevkovej organizácie EKO - podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom 

Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 do správy mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO: 00 603 317, 

;v obstarávacej cene 100 830 Euro 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 

 

D Ô V O D O V Á   S P R Á VA : 
 

V roku 2021 došlo k zbúraniu stavby bývalej reštaurácie (kaviarne) Snežienka, Cesta Mládeže 

v Bratislave, a to na základe Zmluvy o dielo č. ÚEZ 127/2021 (Odstránenie stavby Snežienka) 

zo dňa 10.06.2021.   

 

Bratislavský lesopark patrí medzi tradičnú rekreačnú lokalitu hlavného mesta Bratislavy a do 

jej srdca patrila bývalá reštaurácia (kaviareň) Snežienka. Snežienka predstavovala obľúbené 

miesto návštev Bratislavčanov, ako aj ostatných obyvateľov Slovenska, ktorí ju využívali na 

výlety, na oddych, relax, a miesto na stretávanie sa.  

 

Vzhľadom na ikonický charakter bývalej reštaurácie (kaviarne) Snežienka sa navrhuje 

vyhlásenie výzvy na dočasné využitie predmetného územia, resp. pozemku/plochy, na 

ktorom sa nachádza pozostatok tejto stavby, pričom do výzvy sa bude môcť zapojiť nielen 

architektonická verejnosť, prípadne študenti architektúry, ale aj ostatná verejnosť, ktorá 

prispeje k ďalšiemu zmysluplnému využitiu tohto územia pre všetkých Bratislavčanov 

a obyvateľov Slovenska.  

 

Výzvu na dočasné využitie spolu s kontaktom na zasielanie návrhov bude zverejnená aj na web 

stránke mestskej časti, resp. bude verejnosť informovaná aj ostatnými informačnými 

prostriedkami, ktorými mestská časť disponuje. 

 

Stavba bývalej reštaurácie Snežienka bola zverená do správy príspevkovej organizácie EKO - 

podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 

491 870, pričom sa navrhuje jej odzverenie a navrátenie do správy mestskej časti Bratislava – 

Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO: 00 603 317, a to v obstarávacej cene 

100 830 Euro. 



Snímka katastra :  

 

 


