
 

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA-RUŽINOV 

 
 

Materiál na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

dňa 07. 02. 2017 

 

 

 

 

N á v r h 
 

na vrátenie pozemkov registra „E“ parc. č. 273/11 – orná pôda 367 m², parc. č. 271 – orná 

pôda 582 m²  kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 7868, vo vlastníctve hlavného mesta 

SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov Protokolom č. 23, zo 

dňa 30.10.1991, do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

 

 

 

Predkladateľ:        Materiál obsahuje : 

Ing. Dušan Pekár, v. z.            1. Návrh uznesenia do MZ 

starosta     2. Dôvodovú správu 

      3. Prílohy  

Zodpovedný zástupca starostu:                        

MVDr. Mariána Gajdoš, v. r. 

zástupca starostu 

 

Prednosta: 

JUDr. Michal Sygút, v. r.  

       

        

JUDr. Eva Poprendová, v. r.  

vedúca odboru právneho 

a správy majetku        

 

Spracovateľ: 

JUDr. Alica Kučerová, v. r.  

vedúca referátu správy  

nehnuteľného majetku 

 

 

Prerokované: 

V komisii finančnej, podnikateľských 

činností a informatizácie 

 

Bratislava, január 2017 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

Návrh uznesenia do MZ 

 

Miestne zastupiteľstvo 

MČ Bratislava-Ružinov 

 

 

A.                                                                s c h v a ľ u j e  

 

 

vrátenie a súhlasí s odňatím pozemkov registra „E“  

 parc. č. 273/11 – orná pôda  o výmere 367 m², kat. úz. Ružinov, 

 parc. č. 271      – orná pôda  o výmere 582 m², kat. úz. Ružinov, 

evidovaných na LV č. 7868, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do 

správy mestskej časti Bratislava – Ružinov Protokolom č. 23 zo dňa 30.10.1991, do priamej 

správy hlavného mesta SR Bratislavy, v súlade s čl. 84 ods.1 písm. d) Štatútu hlavného mesta 

SR Bratislavy z dôvodu potreby plnenia samosprávnych funkcii celomestského charakteru 

uvedených v čl. 28 ods. 2 písm. g) vykonávania výstavby, údržby a správy verejných 

pohrebísk,  

za účelom následného zverenia častí pozemkov vo výmere cca. 500 m², do správy zariadenia 

MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Zvyšná časť pozemkov (pod časťou 

komunikácie Stachanovská a chodníkom vybudovaným pozdĺž nej na strane záujmového 

pozemku) bude zverená do  správy mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

 

B.                                                              o d p o r ú č a 

 

 

Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi MČ oznámiť písomne stanovisko Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Ružinov v súlade s prijatým uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Ružinov, primátorovi  hlavného mesta SR Bratislavy na žiadosť 

primátora č. j.: MAGS  OMV 49662/16-407717, zo dňa 07.12.2016 (doručenej MÚ MČ 

Bratislava-Ružinov dňa 22.12.2016) 

       T: 15. 02. 2017 
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Dôvodová správa : 

 

Primátor hlavného mesta SR Bratislava listom č. MAGS-OMV-49662/16-407717  

zo dňa 07.12.2016, ktorý bol doručený Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov 

22.12.2016, požiadal podľa Čl. 84) ods.1 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  

o stanovisko k odňatiu zvereného majetku. Ide o pozemky na Stachanovskej ulici,  registra 

„E“ v kat. úz. Ružinov: 

 parc. č. 273/11 – orná pôda  o výmere 367 m², kat. úz. Ružinov, 

 parc. č. 271      – orná pôda  o výmere 582 m², kat. úz. Ružinov, 

evidovaných na LV č. 7868, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do 

správy mestskej časti Bratislava-Ružinov (Protokolom č. 23 o zverení obecného majetku 

a sním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava – 

Ružinov“ zo dňa 30.10.1991, ktorým sa majetok zveril bezodplatne do správy dňom 

1.10.1991) do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy, v súlade s čl. 84 ods.1 písm. d) 

Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu potreby plnenia samosprávnych funkcii 

celomestského charakteru uvedených v čl. 28 ods.2 písm. g) vykonávania výstavby, údržby 

a správy verejných pohrebísk, za účelom následného zverenia častí predmetných pozemkov 

vo výmere cca. 500 m², do správy zariadenia MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy. 

Zvyšná časť pozemkov bude zverená do  správy mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

 

Stanoviská odborných útvarov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov z hľadiska 

územného plánu, dopravy a životného prostredia  (UPI č.j.: UP/CS 212/2016/2/ÚP5 zo dňa 

09.01.2016) 

  

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje 

pre územie, ktorého súčasťou sú pozemky parcely KN-E č.:  273/11, 271, kat. úz. Ružinov, 

funkčné využitie územia:  

● vyhradená zeleň, číslo funkcie 1120, stabilizované územie, 

● námestia a ostatné komunikačné plochy (biela plocha) 

REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH  

A REGULÁCIA INTENZITY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

 

● FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA 

- vyhradená zeleň, číslo funkcie 1120, stabilizované územie 

 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLOCHY 

Územia zelene botanických a zoologických záhrad, arborét, zelene cintorínov a urnových 

hájov. 

SPÔSOBY VYUŽITIA FUNKČNEJ PLOCHY 

- vyplývajú z charakteristiky funkčnej plochy 1120 v zmysle regulácie funkčného využitia 

plôch stanovenej ÚPN hl. mesta SR: 

• prevládajúce 
- areálová zeleň 

- plošná a líniová zeleň 

- botanické záhrady 

- arboréta 
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- zoologické záhrady 

- cintoríny, urnové háje 

• prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

- zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou 

• prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä : 

- vodné plochy v plochách zelene 

- les 

- zeleň krajinnú a ekostabilizačnú 

- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej 

plochy 

• neprípustné 

- parkinggaráže nad terénom 

- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
 

Intenzita využitia územia: 
Časti parciel KN-E č.: 273/11, 271, kat. úz. Ružinov sa podľa platného Územného plánu 

hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajú v stabilizovanom území, pre ktoré územný plán 

ponecháva súčasné funkčné využitie a predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne 

formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb  a novostavieb, pričom zásadne nemení 

charakter stabilizovaného územia. Meradlom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom 

území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné 

pri obstarávaní podrobnejších dokumentácií alebo pri hodnotení novej výstavby 

v stabilizovanom území akceptovať chrániť a rozvíjať. Prvoradým je zvýšenie kvality 

prostredia, nielen kvality zástavby ale aj prevádzkovej kvality. Posudzovanie stavebných 

zásahov v rámci stabilizovaných území sa uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity 

využitia územia  vo  funkčnej ploche.  Ak  nový  návrh  nerešpektuje  charakteristické  

princípy,  ktoré reprezentujú existujúci stav v území a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast 

resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území 

umiestniť. 

 

● námestia a ostatné komunikačné plochy 

Je to plocha bez číselného kódu, označovaná ako tzv. biela plocha. Námestia a ostatné 

komunikačné plochy sú verejne prístupné nezastavané plochy v meste ohraničené inými 

funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je možné umiestňovať zariadenia a vedenia 

technickej infraštruktúry, podzemné parkovacie garáže, podjazdy, podchody pre chodcov, 

prevádzky občianskej vybavenosti určenej pre širokú verejnosť. Súčasťou plôch námestí a 

koridorov sú spravidla: zeleň, mestský mobiliár, prvky verejného osvetlenia, prvky 

dopravného značenia, výtvarné umelecké diela.  

 

              SÚVISIACA PLATNÁ ÚPD:   

              Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, r. 2007 

              ZaD 01– Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 31.03.2008 

              ZaD 02- Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 15.12.2011  s účinnosťou od 01.02.2012 

ZaD 03-Územný plán hl. mesta SR Bratislavy (25-26.06.2014 s účinnosťou od 15.08.2014)  

ZaD 05-Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy (23.10.2014 s účinnosťou od 10.11.2014)  
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STANOVISKO Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VPS  

Referát životného prostredia a verejnoprospešných služieb z hľadiska životného prostredia 

s odňatím správy pozemkov KN-„E“ parc. č. 273/11, orná pôda o výmere 367 m2 a parc. č. 

271, orná pôda o výmere 582 m2 v kat. úz. Ružinov (lokalita Cintorín Prievoz), za účelom 

následného zverenia ich častí o výmere cca 500 m2 organizácii MARIANUM-Pohrebníctvo 

mesta Bratislavy a zverením zvyšnej časti naspäť do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov 

súhlasí.  

 

STANOVISKO Z HĽADISKA DOPRAVY 

Z hľadiska dopravy bol vyslovený súhlas s odňatím pozemkov. 

 

STANOVISKO Z  HĽADISKA ÚZEMNÉHO PLÁNU 

Pozemky parcely KN-E č.: 273/11, 271 kat. úz. Ružinov sú podľa Územného plánu hlavného 

mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, súčasťou stabilizovaného územia, 

s kódom funkcie 1120 – vyhradená zeleň a tzv. bielej plochy. Cintorín Prievoz podľa 

platného Územného plánu môže zaberať celú funkčnú plochu 1120 – vyhradená zeleň, kde 

prevládajúci spôsob využitia funkčnej plochy sú „cintoríny, urnové háje“. Časti parciel KN-E 

č.: 273/11, 271 kat. úz. Ružinov v rozsahu cca 500 m² ktoré majú byť zverené do správy 

zariadenia MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy, sa nachádzajú vo funkčnej ploche 

1120 – vyhradená zeleň a sú rezervou pre rozšírenie cintorína. Územia zelene cintorínov 

a urnových hájov sú súčasťou stanovených podmienok funkčného využitia plochy „vyhradená 

zeleň“, číslo funkcie 1120. 

Časti parciel KN-E č.: 273/11, 271 kat. úz. Ružinov, ktoré zasahujú do ulice Stachanovská a 

netvoria rezervu pre rozšírenie cintorína Prievoz, sa nachádzajú v tzv. bielej ploche, to je vo 

funkčnej ploche „námestia a ostatné komunikačné plochy“. Ulicou Stachanovská  je vedená 

miestna komunikácia III. triedy, ktorá je zverená do správy mestskej časti Bratislava- Ružinov 

a ktorá je podľa platného Územného plánu súčasťou komunikačnej siete na území hlavného 

mesta SR Bratislavy.  

  

ZÁVER 

Mestská časť Bratislava-Ružinov  o d p o r ú č a   odňatie správy pozemkov parcely KN-E č.: 

273/11, 271 kat. úz. Ružinov za účelom následného zverenia ich častí, spolu cca 500 m², do 

správy zariadenia MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy s podmienkou, že zvyšná 

časť predmetných pozemkov bude naspäť zverená do správy mestskej časti Bratislava- 

Ružinov. 

 

Miesta rada MČ Bratislava-Ružinov návrh prerokovala na svojom zasadnutí dňa 17.1.2017, 

zobrala ho na vedomie a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Ružinov návrh 

schváliť. 

 

Komisia finančná podnikateľských činností a informatizácie  návrh prerokovala na svojom 

zasadnutí dňa 18.1.2017, zobrala ho na vedomie a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava-Ružinov návrh schváliť. 

 

Upozornenie: 

Ak starosta neoznámi primátorovi do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti stanovisko 

miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo s vrátením zvereného 

majetku súhlasí (čl. 84 ods.3 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy).  

 



 6 

 

 

 

 

Ak miestne zastupiteľstvo mestskej časti nesúhlasí s vrátením zvereného majetku, môže sa 

mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov uzniesť, že zverený 

majetok sa mestskej časti odníma (čl. 84 ods.4 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy). 

 

 

 

Prílohy: 

1. List primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. j. MAGS-OMV-49662/2016-407717  zo 

dňa 07.12.2016 doručený  22.12.2016  

2. Kópia z katastrálnej mapy s vyznačením pozemkov 

3. LV č. 7868  

4. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Ružinov k odňatiu správy parc. č. KN-E, parc.č. 

273/11,271 kat. úz. Ružinov č.j.: UP/CS/212/2017/2/ÚP5 zo dňa 09.01.2017  

5. Uznesenie MR MČ Bratislava-Ružinov zo dňa 17.1.2017 

6. Stanovisko KFPČaI zo dňa 18.1.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 


























