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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava - Ružinov  

  

 

                                                       s c h v a ľ u j e 

 

zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava- Ružinov 

evidovaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva  č. 4405  kat. úz. Ružinov, na liste 

vlastníctva  č. 4459  kat. úz. Nivy, na liste vlastníctva č. 3201, v kat. úz. Trnávka a to:  

1.   A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 3113  na parc. č. 1297/2, 1297/4,1297/15,1297/16,  

      1297/17, 1297/18,1297/50, 1297/52 , kat. úz. Ružinov (LV č.  4405) 

           do správy Základnej školy Borodáčova 2, Bratislava 

 

2.   A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 72  na parc. č. 15286/3,15286/4,  kat. úz. Ružinov  

      (LV č. 4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc.č. 15286/3,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1415 m²,  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15286/4,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1466 m²,  (LV č. 4405) 

     do správy   Základnej školy (Pavla Marcelyho) Drieňová 16, Bratislava   

 

3.   A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 1482  na parc. č. 87/2,87/3,87/4,87/16,  kat. úz.  

      Ružinov (LV č. 4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc.č. 87/1,  ostatné plochy, o výmere 10467 m²,  (LV č. 4405) 

      parc.č. 87/2,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1803 m²,   (LV č. 4405) 

      parc.č. 87/3,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere    258 m²,  (LV č. 4405) 

      parc.č. 87/4,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere    627 m²,  (LV č. 4405) 

      do správy Základnej školy Mierová 46, Bratislava 

 

 4.  A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 139  na parc. č. 15640/2, 15640/3,15640/4 

15638/8,15638/10,  kat. úz. Ružinov (LV č. 4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc.č. 15640/5,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5924 m²,  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15638/7,  ostatné plochy, o výmere 1701 m²,   (LV č. 4405) 

      parc.č. 15638/8,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere    437 m²,  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15638/9,  ostatné plochy, o výmere    167 m²,  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15638/10, zastavané plochy a nádvoria, o výmere   455 m²,  (LV č. 4405) 

     do správy Základnej školy Medzilaborecká 11, Bratislava 

 

 5.  A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 804  na parc. č. 15537/5,15537/6  kat. úz. Ružinov  

      (LV č. 4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc.č. 15536/3,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere  5545 m²,  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15536/4,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15716 m²,  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15536/13,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4356 m²,  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15536/14,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere     45 m²,  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15537/5,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere   1556 m²,  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15537/6,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere   1438 m²,  (LV č. 4405) 

     do správy Základnej školy Nevädzová 2, Bratislava   
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6.   A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 3234 na parc. č. 1211,1212. kat. úz. Ružinov (LV č.       

      4405) 

           do správy Základnej školy Ostredková 14, Bratislava 

 

7.   A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 1014 na parc. č. 9922  kat. úz. Nivy (LV č. 4459) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Nivy:    

      parc.č. 9922,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere  1583 m²,  (LV č. 4459) 

      parc.č. 9919/1,  ostatné plochy, o výmere 7189 m²,  (LV č. 4459) 

      parc.č. 9920/3,  ostatné plochy, o výmere 1720 m²,  (LV č. 4459) 

      parc.č. 9920/6,  ostatné plochy, o výmere  1549 m²,  (LV č. 4459)  

     do správy Základnej  školy Kulíškova  8, Bratislava 

 

8.  A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 623 na parc. č. 9383/6,9383/8,9383/25  kat. úz.     

     Nivy (LV č. 4459) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Nivy:    

      parc.č. 9383/5,  ostatné plochy, o výmere  6250 m²,  (LV č. 4459) 

      parc.č. 9383/6,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 905 m²,  (LV č. 4459) 

      parc.č. 9383/8,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 980 m²,  (LV č. 4459) 

           parc.č. 9383/23, zastavané plochy a nádvoria, o výmere  4023 m²,  (LV č. 4459) 

           parc.č. 9383/27 , zastavané plochy a nádvoria, o výmere  15 m²,  (LV č. 4459) 

    do správy Základnej školy Ružová dolina 29, Bratislava  

 

9.   A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 4538 na parc. č. 14814/217,14814/220,14814/474   

      kat. úz. Trnávka (LV č. 3201) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Trnávka:    

      parc.č. 14814/216,  záhrady, o výmere  1710 m²  (LV č. 3201) 

      parc.č. 14814/217,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere  1407 m²  (LV č. 3201) 

      parc.č. 14814/218,  záhrady, o výmere 1585 m²  (LV č. 3201) 

      parc.č. 14814/219,  ostatné plochy, o výmere 5038 m²  (LV č. 3201) 

           parc.č. 14814/220,  záhrady, o výmere  112 m²,  (LV č. 3201) 

           parc.č. 14814/409,  ostatné plochy, o výmere  1073 m²  (LV č. 3201) 

           parc.č. 14814/410,  ostatné plochy, o výmere  1048 m²  (LV č. 3201) 

      do správy Základnej školy Vrútocká 58, Bratislava    

 

A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 4602 na parc. č. 14814/224  kat. úz. Trnávka  (LV č. 

3201) 

 

           B) POZEMOK register „C“  kat. úz. Trnávka:    

      parc.č. 14814/224,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere  488 m²  (LV č. 3201) 

           do správy Základnej školy Vrútocká 58, Bratislava    

  

10. A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 3111  na parc. č. 1363/2,1363/7,1363/8,1363/9,  

      1363/14  kat. úz. Ružinov (LV č. 4405) 

           do správy  Materskej školy Bancíkovej 2, Bratislava  

 

11. A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 570 na parc. č. 9384/7  kat. úz. Nivy (LV č. 4459) 

           B) POZEMOK register „C“  kat. úz. Nivy:    

      parc.č. 9384/7,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere  5241 m²  (LV č. 4459) 

     do správy Materskej školy Miletičova 37, Bratislava 
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12. A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 140 na parc. č. 15638/5  kat. úz. Ružinov (LV č.   

      4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc.č. 15638/4,  ostatné plochy, o výmere  4367 m²  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15638/5,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere  1087 m²  (LV č. 4405) 

do správy Materskej školy Medzilaborecká 4, Bratislava 

 

(ET Haburská 4,) 

A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 87 na parc. č. 15284/13  kat. úz. Ružinov (LV č. 

4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc.č. 15284/12,  záhrady, o výmere  6187 m² (LV č. 4405) 

      parc.č. 15284/13,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere  941 m² (LV č. 4405) 

     do správy Materskej školy Medzilaborecká 4, Bratislava 

      

  13.  A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 4044 na parc. č. 14814/336  kat. úz. Trnávka (LV č.  

         3201) 

           do správy  Materskej  školy Piesočná 2, Bratislava 

 

(ET  Rádiová 52,) 

A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 4043 na parc. č. 17015/6,17015/137  kat. úz. 

Trnávka (LV č. 3201) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Trnávka:    

      parc.č. 17015/5,  záhrady, o výmere  23 m² (LV č. 3201) 

      parc.č. 17015/137,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere  102 m²  (LV č. 3201) 

        do správy  Materskej  školy Piesočná 2, Bratislava 

 

14. A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 335 na parc. č. 10951/3  kat. úz. Nivy (LV č. 4459) 

            do správy  Materskej školy Prešovská 28, Bratislava 

 

(ET Palkovičova 11/A) 

A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 364 na parc. č. 11020/25  kat. úz. Nivy (LV č. 4459) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Nivy:    

      parc. č. 11020/25, zastavané plochy a nádvoria, o výmere  2282 m²  (LV č. 4459) 

      parc. č. 11020/29, zastavané plochy a nádvoria, o výmere  4356 m²  (LV č. 4459) 

           do správy  Materskej školy Prešovská 28, Bratislava 

 

15. A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 819 na parc. č. 15537/4,15537/45  kat. úz. Ružinov  

      (LV č. 4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc. č. 15537/4,   zastavané plochy a nádvoria, o výmere  7099 m²  (LV č. 4405) 

      parc. č. 15537/45, zastavané plochy a nádvoria, o výmere    445 m²  (LV č. 4405) 

      do správy Materskej školy Pivoňková 9, Bratislava 

 

(ET  Astrová 5,) 

A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 760 na parc. č. 15573/9,15573/10,15573/11  kat. úz. 

Ružinov (LV č. 4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc. č. 15572/23, ostatné plochy, o výmere  504 m²  (LV č. 4405) 
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parc. č. 15572/26, ostatné plochy, o výmere   490 m²  (LV č. 4405) 

parc. č. 15573/10, zastavané plochy a nádvoria, o výmere  193 m²  (LV č. 4405) 

      do správy Materskej školy Pivoňková 9, Bratislava 

 

(ET  Nevädzová 12,) 

A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 2020 na parc. č. 980  kat. úz. Ružinov (LV č. 4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc. č. 980,  zastavané plochy a nádvoria,  o výmere  791 m²  (LV č. 4405) 

parc. č. 981,  ostatné plochy a nádvoria, o výmere   3763 m²  (LV č. 4405) 

      do správy Materskej školy Pivoňková 9, Bratislava 

       

16. A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 3254 na parc. č. 15669/13,15669/14  kat. úz.      

      Ružinov (LV č. 4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc. č. 15669/3,   zastavané plochy a nádvoria, o výmere  6953 m²  (LV č. 4405) 

      parc. č. 15669/12, zastavané plochy a nádvoria, o výmere  1918 m²  (LV č. 4405) 

      parc. č. 15669/13, zastavané plochy a nádvoria, o výmere  1215 m²  (LV č. 4405) 

      parc. č. 15669/14, zastavané plochy a nádvoria, o výmere    832 m²  (LV č. 4405) 

     do správy Materskej školy Stálicová 2, Bratislava 

 

(ET Haburská 6,) 

A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 90 na parc. č. 15648/5,  kat. úz. Ružinov (LV č. 

4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc. č. 15648/5,   zastavané plochy a nádvoria, o výmere  1953 m²  (LV č. 4405) 

      parc. č. 15648/16, zastavané plochy a nádvoria, o výmere  3990 m²  (LV č. 4405) 

     do správy Materskej školy Stálicová 2, Bratislava 

 

17. A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 2765 na parc. č. 2439/3  kat. úz. Ružinov (LV č.      

      4405)  

do správy Materskej školy Šťastná 26, Bratislava 

          

18. A) BUDOVU – stavbu : súp. č. II. 928 na parc. č. 9916,  kat. úz. Nivy (LV č. 4459) 

     do správy Materskej školy Velehradská 24, Bratislava 
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Dôvodová správa: 

 

Hlavné mesto SR Bratislava v súlade so zákonom SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, z dôvodu prechodu niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a na vyššie územné celky podľa zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky nadobudlo   

do vlastníctva nehnuteľný majetok v kat. úz. Ružinov, Nivy, Trnávka, a to budovy a pozemky 

v areáloch základných a materských škôl. Do vlastníctva obcí prešli z majetku SR veci 

v správe zriaďovateľov škôl a školských zariadení v užívaní týchto škôl alebo zariadení, ku 

ktorým prešla zriaďovateľská funkcia na obec podľa osobitného zákona.  

 

Hlavné mesto SR Bratislava následne predmetný vlastný nehnuteľný majetok v kat. úz. 

Ružinov, Nivy, Trnávka zverilo protokolmi o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov v súlade so 

zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a   Štatútom hl. 

m. SR Bratislavy   do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov,  (na ktorý subjekt prešla aj 

zriaďovateľská pôsobnosť základných a materských škôl).  Mestská časť Bratislava – 

Ružinov, veci jej zverené do správy a súvisiace práva a záväzky (nehnuteľný majetok 

hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy mestskej časti, a to budovy a pozemky 

v areáloch základných a materských škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti) zverila  

protokolmi do správy samostatným právnym subjektom, základným a materským školám, 

rozpočtovým organizáciám  mestskej časti. 

 

Zmluvou o bezodplatnom prevode nehnuteľností do vlastníctva mestských častí v zmysle 

ustanovenia § 31b zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 

neskorších predpisov č. 248804621100, zo dňa 20.12.2011, (V-1052/12, 17.02.2012) 

nadobudla Mestská časť Bratislava - Ružinov nehnuteľnosti  budovy a stavby  v areáloch 

základných a materských škôl do vlastníctva  (zapísané  kat. úz. Ružinov na liste vlastníctva 

č. 4405, kat. úz. Nivy  na liste vlastníctva č. 4459, kat. úz. Trnávka na liste vlastníctva č. 

3201).   

 

Podľa  ustanovenia §31b zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave 

v znení neskorších predpisov, mohlo hlavné mesto SR Bratislava bezodplatne previesť do 

vlastníctva mestských častí nehnuteľný majetok, ktorý im zverilo do 31. decembra 2008, ak je 

nevyhnutný na to, aby mestské časti mohli vykonávať samosprávu Bratislavy a prenesené 

pôsobnosti v rozsahu vymedzenom týmto zákonom, inými zákonmi a štatútom. 

 

Vzhľadom na uvedené uvádzame, že Mestská časť Bratislava - Ružinov je právnickou 

osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a štatútom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými finančnými zdrojmi, ako aj s majetkom, ktorý jej bol 

zverený do správy (§2 ods.2 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom SR Bratislave v znení 

neskorších predpisov). Mestská časť Bratislava – Ružinov hospodári so svojim majetkom 

vlastným alebo zvereným, samostatne alebo prostredníctvom správcu, ktorým je jej 

rozpočtová alebo príspevková organizácia. Z dôvodu zosúladenia skutkového stavu zo stavom 

právnym predkladáme návrh na zverenie správy nehnuteľného majetku vo vlastníctve  

Mestskej časti Bratislava - Ružinov a to budov a stavieb, nachádzajúcich sa v areáloch 

základných a materských škôl,  do správy základných a materských škôl, samostatných 

právnych subjektov - rozpočtových organizácii, zriadených Mestskou časťou Bratislava- 

Ružinov  
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SAMOSTATNÉ PRÁVNE SUBJEKTY- ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE MESTSKEJ 

ČASTI BRATISLAVA-RUŽINOV 

     ZÁKLADNÉ ŠKOLY :  

- Základná škola (Pavla Marcelyho) Drieňová 16, Bratislava   

- Základná škola Medzilaborecká 11, Bratislava 

- Základná škola Mierová 46, Bratislava 

- Základná škola Nevädzová 2, Bratislava   

- Základná škola Ostredková 14, Bratislava 

- Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava   

- Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 

- Základná škola Kulíškova  8, Bratislava 

- Základná škola Vrútocká 58, Bratislava    

MATERSKÉ ŠKOLY:   

- Materská škola Bancíkovej 2, Bratislava  

- Materská škola Exnárová 6, Bratislava, (samostatná od 1.9.2015)  

- Materská škola Miletičova 37, Bratislava 

(ET Gemerská 4) 

- Materská škola Medzilaborecká 4, Bratislava 

(ET Haburská 4) 

- Materská škola Piesočná 2, Bratislava   

(ET  Rádiová 52) 

(ET Vietnamská 13, vznik 1.9.2015) 

- Materská škola Západná 2, Bratislava (samostatná od 1.9.2015) 

- Materská škola Prešovská 28, Bratislava 

(ET Palkovičova 11/A) 

- Materská škola Pivoňková 9, Bratislava 

(ET  Astrová 5) 

(ET  Nevädzová 12) 

(ET  Šalviova 5) 

- Materská škola Stálicová 2, Bratislava 

(ET Haburská 6) 

- Materská škola Šťastná 26, Bratislava 

- Materská škola Velehradská 24, Bratislava 

(ET Budovateľská 10) 

(ET Tekovská 7,9) 

 

Nehnuteľný majetok budovy a pozemky v areáloch základných a materských škôl, vrátane  

nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené elokované triedy MŠ, vo vlastníctve Mestskej časti 

Bratislava- Ružinov:       

ZÁKLADNÉ ŠKOLY  :  

1.   Základná škola Borodáčova 2, Bratislava 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 3113  na parc. č. 1297/2, 1297/4,1297/15,1297/16, 

1297/17, 1297/18,1297/50, 1297/52 , kat. úz. Ružinov (LV č.  4405) 

           B) POZEMKY:  -  nie sú vo  vlastníctve mestskej časti 

2.   Základná škola (Pavla Marcelyho) Drieňová 16, Bratislava   

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 72  na parc. č. 15286/3,15286/4,  kat. úz. Ružinov 

(LV č. 4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:     

      parc.č. 15286/3,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1415 m²  (LV č. 4405) 
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      parc.č. 15286/4,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1466 m²,  (LV č. 4405) 

3.    Základná škola Mierová 46, Bratislava 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 1482  na parc. č. 87/2,87/3,87/4,87/16,  kat. úz. 

Ružinov (LV č. 4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc.č. 87/1,  ostatné plochy, o výmere 10467 m²,  (LV č. 4405) 

      parc.č. 87/2,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1803 m²   (LV č. 4405) 

      parc.č. 87/3,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere    258 m²  (LV č. 4405) 

      parc.č. 87/4,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere    627 m²  (LV č. 4405) 

4.    Základná škola Medzilaborecká 11, Bratislava 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 139  na parc. č. 15640/2, 15640/3,15640/4 

15638/8,15638/10,  kat. úz. Ružinov (LV č. 4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc.č. 15640/5,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5924 m²  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15638/7,  ostatné plochy, o výmere 1701 m² (LV č. 4405) 

      parc.č. 15638/8,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere   437 m²  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15638/9,  ostatné plochy, o výmere    167 m²,  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15638/10, zastavané plochy a nádvoria, o výmere   455 m²  (LV č. 4405) 

5.   Základná škola Nevädzová 2, Bratislava   

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 804  na parc. č. 15537/5,15537/6  kat. úz. Ružinov 

(LV č. 4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc.č. 15536/3,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere  5545 m²  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15536/4,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15716 m²  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15536/13,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4356 m²  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15536/14,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere     45 m²  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15537/5,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere   1556 m²  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15537/6,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere   1438 m²  (LV č. 4405) 

6.   Základná škola Ostredková 14, Bratislava 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 3234 na parc. č. 1211,1212. kat. úz. Ružinov (LV č. 

4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:  nie sú vo vlastníctve mestskej časti 

7.    Základná  škola Kulíškova  8, Bratislava 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 1014 na parc. č. 9922  kat. úz. Nivy (LV č. 4459) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Nivy:    

      parc.č. 9922,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere  1583 m²  (LV č. 4459) 

      parc.č. 9919/1,  ostatné plochy, o výmere 7189 m² (LV č. 4459) 

      parc.č. 9920/3,  ostatné plochy, o výmere 1720 m²  (LV č. 4459) 

      parc.č. 9920/6,  ostatné plochy, o výmere  1549 m² (LV č. 4459)  

8.   Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava  

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 623 na parc. č. 9383/6,9383/8,9383/25  kat. úz. Nivy 

(LV č. 4459) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Nivy:    

      parc.č. 9383/5,  ostatné plochy, o výmere  6250 m²  (LV č. 4459) 

      parc.č. 9383/6,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 905 m²  (LV č. 4459) 

      parc.č. 9383/8,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 980 m²  (LV č. 4459) 

           parc.č. 9383/23, zastavané plochy a nádvoria, o výmere  4023 m²  (LV č. 4459) 

           parc.č. 9383/27 , zastavané plochy a nádvoria, o výmere  15 m²  (LV č. 4459) 
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9.   Základná škola Vrútocká 58, Bratislava    

A1) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 4538 na parc. č. 14814/217,14814/220,14814/474  

kat. úz. Trnávka (LV č. 3201) 

           B1) POZEMKY register „C“  kat. úz. Trnávka:    

      parc.č. 14814/216,  záhrady, o výmere  1710 m²  (LV č. 3201) 

      parc.č. 14814/217,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere  1407 m² (LV č. 3201) 

      parc.č. 14814/218,  záhrady, o výmere 1585 m² (LV č. 3201) 

      parc.č. 14814/219,  ostatné plochy, o výmere 5038 m² (LV č. 3201) 

           parc.č. 14814/220,  záhrady, o výmere  112 m²  (LV č. 3201) 

           parc.č. 14814/409,  ostatné plochy, o výmere  1073 m²  (LV č. 3201) 

           parc.č. 14814/410,  ostatné plochy, o výmere  1048 m²  (LV č. 3201) 

           

A2) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 4602 na parc. č. 14814/224  kat. úz. Trnávka (LV 

č. 3201) 

           B2) POZEMOK register „C“  kat. úz. Trnávka:    

      parc.č. 14814/224,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere  488 m² (LV č. 3201) 

       
MATERSKÉ ŠKOLY   

1.   Materská škola Bancíkovej 2, Bratislava  

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 3111  na parc. č. 1363/2,1363/7,1363/8,1363/9, 

1363/14  kat. úz. Ružinov (LV č. 4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:  nie sú vo vlastníctve mestskej časti  

2.   Materská škola Exnárová 6, Bratislava, (samostatná od 1.9.2015)  

           (zverená MŠ Exnárová, ako vlastný majetok hl.m. SR Bratislava)  

3. Materská škola Miletičova 37, Bratislava 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 570 na parc. č. 9384/7  kat. úz. Nivy (LV č. 4459) 

           B) POZEMOK register „C“  kat. úz. Nivy:    

      parc.č. 9384/7,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere  5241 m²  (LV č. 4459) 

           (ET Gemerská 4) nehnuteľnosť nie je vo vlastníctve mestskej časti  

  4.    Materská škola Medzilaborecká 4, Bratislava 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 140 na parc. č. 15638/5  kat. úz. Ružinov (LV č. 

4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc.č. 15638/4,  ostatné plochy, o výmere  4367 m²  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15638/5,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere  1087 m²  (LV č. 4405) 

(ET Haburská 4,) 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 87 na parc. č. 15284/13  kat. úz. Ružinov (LV č. 

4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc.č. 15284/12,  záhrady, o výmere  6187 m²  (LV č. 4405) 

      parc.č. 15284/13,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere  941 m²  (LV č. 4405) 

  5.   Materská škola Piesočná 2, Bratislava 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 4044 na parc. č. 14814/336  kat. úz. Trnávka (LV č. 

3201) 

           B) POZEMOK register „C“  kat. úz. Trnávka: nie je vo vlastníctve mestskej časti      

    

(ET  Rádiová 52,) 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 4043 na parc. č. 17015/6,17015/137  kat. úz. 

Trnávka (LV č. 3201) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Trnávka:    



 10 

      parc.č. 17015/5,  záhrady, o výmere  23 m²  (LV č. 3201) 

      parc.č. 17015/137,  zastavané plochy a nádvoria, o výmere  102 m²  (LV č. 3201) 

 

(ET Vietnamská 13, (vznik 1.9.2015)   

A) BUDOVA – stavba :  súp.č. II. 4602 na parc.č. 14814/224 kat. úz. Trnávka (LV. č. 

3201)     

B) POZEMOK : register „C“ kat. uz. Trnávka 

parc. č. 14814/224, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 488 m² (LV. č. 3201)  

(stavba a pozemok sa zverujú ZŠ Vrútocká 58, Bratislava) 

6.   Materská škola Západná 2, Bratislava (samostatná od 1.9.2015) 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 3268 na parc. č. 1201/1  kat. úz. Ružinov (LV č. 

4405) 

           B) POZEMOK register „C“  kat. úz. Ružinov:  nie je vo vlastníctve mestskej časti  

          (zverená MŠ Západná)  

  7.   Materská škola Prešovská 28, Bratislava 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 335 na parc. č. 10951/3  kat. úz. Nivy (LV č. 4459) 

           B) POZEMOK register „C“  kat. úz. Nivy:  nie je vo vlastníctve mestskej časti 

 

(ET Palkovičova 11/A) 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 364 na parc. č. 11020/25  kat. úz. Nivy (LV č. 4459) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Nivy:    

      parc. č. 11020/25, zastavané plochy a nádvoria, o výmere  2282 m²,  (LV č. 4459) 

      parc. č. 11020/29, zastavané plochy a nádvoria, o výmere  4356 m²,  (LV č. 4459) 

   8.   Materská škola Pivoňková 9, Bratislava 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 819 na parc. č. 15537/4,15537/45  kat. úz. Ružinov 

(LV č. 4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc. č. 15537/4,   zastavané plochy a nádvoria, o výmere  7099 m²,  (LV č. 4405) 

      parc. č. 15537/45, zastavané plochy a nádvoria, o výmere    445 m²,  (LV č. 4405) 

 

(ET  Astrová 5,) 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 760 na parc. č. 15573/9,15573/10,15573/11  kat. úz. 

Ružinov (LV č. 4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc. č. 15572/23, ostatné plochy, o výmere  504 m²,  (LV č. 4405) 

parc. č. 15572/26, ostatné plochy, o výmere   490 m²,  (LV č. 4405) 

parc. č. 15573/10, zastavané plochy a nádvoria, o výmere   193 m²,  (LV č. 4405) 

 

(ET  Nevädzová 12,) 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 2020 na parc. č. 980  kat. úz. Ružinov (LV č. 4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc. č. 980,  zastavané plochy a nádvoria,  o výmere  791 m²,  (LV č. 4405) 

parc. č. 981,  ostatné plochy a nádvoria, o výmere   3763 m²,  (LV č. 4405) 

 

(ET  Šalviova 5,)   

A) BUDOVA – stavba : nie je vo vlastníctve mestskej časti  

B) POZEMOK register „C“  kat. úz. Ružinov:  nie je vo vlastníctve mestskej časti   

9.   Materská škola Stálicová 2, Bratislava 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 3254 na parc. č. 15669/13,15669/14  kat. úz. 

Ružinov (LV č. 4405) 
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           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc. č. 15669/3,   zastavané plochy a nádvoria, o výmere  6953 m²  (LV č. 4405) 

      parc. č. 15669/12, zastavané plochy a nádvoria, o výmere  1918 m²  (LV č. 4405) 

      parc. č. 15669/13, zastavané plochy a nádvoria, o výmere  1215 m²  (LV č. 4405) 

      parc. č. 15669/14, zastavané plochy a nádvoria, o výmere    832 m²  (LV č. 4405) 

 

(ET Haburská 6,) 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 90 na parc. č. 15648/5,  kat. úz. Ružinov (LV č. 

4405) 

           B) POZEMKY register „C“  kat. úz. Ružinov:    

      parc. č. 15648/5,   zastavané plochy a nádvoria, o výmere  1953 m²,  (LV č. 4405) 

      parc. č. 15648/16, zastavané plochy a nádvoria, o výmere  3990 m²,  (LV č. 4405) 

 

10. Materská škola Šťastná 26, Bratislava 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 2765 na parc. č. 2439/3  kat. úz. Ružinov (LV č. 

4405) 

           B) POZEMOK register „C“  kat. úz. Ružinov:  nie je vo vlastníctve mestskej časti 

 

11. Materská škola Velehradská 24, Bratislava 

A) BUDOVA – stavba : súp. č. II. 928 na parc. č. 9916,  kat. úz. Nivy (LV č. 4459) 

           B) POZEMOK register „C“  kat. úz. Nivy:   nie je vo vlastníctve mestskej časti 

 

(ET Budovateľská 10,) nehnuteľnosť nie je vo vlastníctve  mestskej časti 

(ET Tekovská 7,9,)  nehnuteľnosť nie je vo vlastníctve mestskej časti 

 

Mestská časť Bratislava - Ružinov môže zveriť majetok  správcovi (rozpočtovej alebo 

príspevkovej organizácii mestskej časti) v súlade s ust.  § 4    Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č.13 z 15. mája 2012 o zásadách hospodárenia 

s majetkom  mestskej časti Bratislava - Ružinov a s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy 

zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov po schválení v miestnom 

zastupiteľstve. 

 

Ostatné pozemky v areáloch ZŠ a MŠ, pôvodne nezapísané na list vlastníctva hl. m. SR 

Bratislava, ktoré hlavné mesto SR Bratislava postupne nadobudlo alebo postupne nadobúda  

delimitáciou do vlastníctva z majetku SR, zveruje do správy mestskej časti. V prípade, že 

pozemky sú vo vlastníctve iných subjektov (FO alebo PO), požiadala Mestská časť Bratislava 

- Ružinov písomne hl. m. SR Bratislava  o získanie pozemkov (formou zámeny...) do 

vlastníctva hl. m. SR Bratislava a o ich následné zverenie do správy mestskej časti.     

 

Porada starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov návrh prerokovala dňa 7.6.2016 

a odporučila predložiť návrh na prerokovanie do komisie finančnej, podnikateľských činností 

a informatizácie, miestnej rady a na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. 

 

Miestna rada MČ Bratislava - Ružinov návrh prerokovala dňa 23.06.2016, zobrala ho na 

vedomie a odporúča: 

 -    starostovi  mestskej časti Bratislava - Ružinov predložiť materiál so stanoviskom KFPČ 

a I na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu dňa 07.07.2016,  

  -        Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava- Ružinov návrh schváliť. 

 



 12 

Návrh je predložený na rokovanie komisie finančnej, podnikateľských činností 

a informatizácie  (KFPČ a I), ktorá návrh  prerokuje dňa 04.07.2016. 

 

 

 

  

Prílohy: 

1. Kópia LV č.  4405 

2. Kópia LV č.  4459 

3. Kópia LV č.  3201 
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