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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 
 

 
Materiál na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva 
MČ Bratislava-Ružinov 
Dňa  17.10.2017 
 
 
 

Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy 
Ružinovskému športovému klubu, p. o. 

 
 
 
Predkladateľ:      Obsah materiálu: 
Mgr. Martin Pener, v. r.         
zástupca starostu      1. Návrh uznesenia MZ   
     2. Dôvodová správa 
     3. Protokol o zverení    

    hnuteľného majetku 
Zodpovední:       4. Stanoviská komisií  
Ing. Alena Lehotayová, v. r. 
dočasne poverená zastupovaním prednostky  
 
Ing. Judita Šenkárová, v. r. 
vedúca odboru vnútorných vecí 
 
 
Spracovateľ: 
Ing. Zdenek Císar, v. r. 
vedúci referátu hospodárskej správy 
 
 

Bratislava, október 2017 
 

Materiál bol prerokovaný: 
 
v KŠKaŠ – 09.10.2017, KFPČaI – 11.10.2017 
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N á v r h   u z n e s e n i a  
 
Miestne zastupiteľstvo 
MČ Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 
  s c h v a ľ u j e 
 
zverenie hnuteľného majetku MČ Bratislava-Ružinov, futbalového miniihriska do správy  
Ružinovskému športovému klubu, p. o.  Mierová 21, 827 05 Bratislava  v zmysle Protokolu 
o zverení hnuteľného majetku obce a s ním súvisiacich práv a záväzkov 
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Dôvodová správa 

 
      V súčasnej dobe využíva Ružinovský športový klub, príspevková organizácia  /ďalej 
len RŠK/ so sídlom na Mierovej ulici č. 21, 827 05 Bratislava, futbalové miniihrisko 
s umelým trávnikom o rozmere 42,0 x 22,0 m, s príslušenstvom /ďalej len futbalové 
miniihrisko/ na športovo – rekreačné účely.  
Futbalové miniihrisko je umiestnené v Areáli netradičných športov na Pivonkovej ulici 
vedľa ZŠ Nevädzová 3 , Bratislava. 
RŠK má predmetné miniihrisko v nájme na základe Zmluvy o nájme zo dňa  27.01.2006. 
Cena za nájom  predstavuje sumu 0,03 € ročne.  
RŠK na základe uvedenej zmluvy vykonáva okrem využívania futbalového miniihriska na 
športovo – rekreačné účely aj jeho bežnú údržbu a to na vlastné náklady. Vzhľadom 
k dlhodobému používaniu futbalového miniihriska je jeho umelý povrch a mantinely okolo 
hracej plochy vo veľmi zlom technickom stave a pre jeho ďalšie bezpečné používanie je 
potrebná výmena týchto prvkov. Financovanie výmeny umelého trávnika by bolo možné 
realizovať na základe Výzvy na poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na 
rok 2017, zo štátnych financií z Ministerstva školstva SR. Vzhľadom na to, že ide 
o kapitálové výdavky, ktoré   RŠK nemá možnosť, z účtovného hľadiska,  zaradiť do 
svojho majetku nakoľko futbalové miniihrisko  je  majetkom v správe mestskej časti 
Bratislava-Ružinov žiada o vysporiadanie majetkových vzťahov k uvedenému hnuteľnému 
majetku jeho zverením do majetku RŠK.    
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č.13/2012 
z 15. mája 2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov 
a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov, mestská časť môže zveriť správcovi do správy ďalší 
majetok, ktorý bezprostredne súvisí s činnosťou správcu. O zverení ďalšieho majetku do 
správy rozhoduje miestne zastupiteľstvo. 
Navrhujeme predmetný majetok zveriť  Protokolom o zverení hnuteľného majetku obce 
a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy RŠK, Mierová 21, 827 05 Bratislava. 
 
Materiál bol prerokovaný Miestnou radou miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Ružinov dňa  03.10.2017 
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P  r o t o k o l 

o zverení   h n u t e ľ n é h o   majetku obce a s ním súvisiacich práv a záväzkov do 
správy Ružinovskému športovému klubu, p. o. Mierová 21, 827 05 Bratislava 

 
 
Odovzdávajúci: Mestská časť Bratislava – Ružinov 
   so sídlom: Mierová 21, 827 05 Bratislava 
   zastúpená: Mgr. Ing. Dušanom Pekárom 
   starostom 
   IČO: 00603155 
   /ďalej len „odovzdávajúci“/ 
 
 
Preberajúci:  Ružinovský športový klub, p. o. 
   Mierová 21, 827 05 Bratislava 
   zastúpený: Ing. Ľubomírom Lenárom 
   riaditeľom 
   IČO: 36066257 
   /ďalej len „preberajúci“/ 
 
 

Čl. I 
 

1. Predmetom zverenia hnuteľného majetku vo vlastníctve odovzdávajúceho a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov podľa tohto Protokolu je:  futbalové miniihrisko 
s umelým trávnikom o rozmere 42,0 x 22,0  m,  s príslušenstvom rok realizácie 
2005, inventárne číslo 7744/1056 

 
 

Čl. II 
     1.  Majetok uvedený v Čl. I odovzdávajúci zveruje preberajúcemu bezodplatne do  
          správy. 
 

2. Hnuteľný   majetok  uvedený   v  Čl. I tohto   Protokolu  sa  zveruje  do správy 
preberajúceho dňom 01.11.2017 a dojednáva sa na dobu neurčitú. 

          
3. Obstarávacia   hodnota  hnuteľného   majetku   špecifikovaného  v  Čl. I  tohto  
    Protokolu    a   zvereného   na   základe   tohto   Protokolu   je  celkom  s DPH 
    so stavom k 31.10.2017 nasledovná: 
    obstarávacia cena    ............... 79 482,64 € 
    oprávky ................................. 79 482,64 € 
    zostatková cena .....................         0,00 €       
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  4.  Preberajúci  je  povinný hospodáriť so zvereným majetkom v súlade so zákonom  
       č. 138/1991    Zb. o   majetku   obcí   v znení   neskorších   predpisov, Štatútom  
       hlavného   mesta   SR   Bratislavy   v znení   neskorších   dodatkov   a v  zmysle  
       Všeobecne  záväzného  nariadenia mestskej časti  Bratislava-Ružinov č. 13/2012   
       z 15.mája 2012 o zásadách hospodárenia s majetkom  mestskej časti Bratislava 
       -Ružinov  a  s   majetkom   hlavného   mesta   Slovenskej   republiky  Bratislavy   
       zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov /ďalej len VZN č.13/2012/. 
 
  5.  Preberajúci sa zaväzuje majetok poistiť. 
 

6. Odovzdávajúci   je   oprávnený   odňať   zverený   majetok   preberajúcemu   za  
podmienok ustanovených v § 6 VZN č. 13/2012. 

 
  7. Predmet zverenia zostáva počas celej doby jeho zverenia vo výlučnom vlastníctve  
      odovzdávajúceho. 
 
 

Čl. III 
 

1. Tento   Protokol   o   zverení  majetku nadobúda platnosť dňom jeho podpísania  
     obidvoma stranami. 
 
2. Tento Protokol o zverení majetku sa povinne zverejňuje podľa ust. § 5a zákona NR 

SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
v znení neskorších predpisov / Občianskeho  zákonníka /  dňom nasledujúcim po dni  
jeho   zverejnenia   na   webovom sídle povinnej osoby – odovzdávajúceho. 

       
  3. Tento   Protokol   je   vyhotovený   v šiestich  rovnopisoch s platnosťou originálu,  
      z   ktorých   štyri    vyhotovenia   dostane   odovzdávajúci   a dve     vyhotovenia  
      preberajúci.  
  
  4. Zmluvné   strany  po prečítaní   tohto Protokolu na znak súhlasu s jeho obsahom  
      tento podpísali. 
 

 
V Bratislave dňa 

 
Odovzdávajúci:       Preberajúci: 
Mestská časť Bratislav-Ružinov    Ružinovský športový klub, p. o. 
Mierová 21, 827 05 Bratislava          Mierová 21, 827 05 Bratislava 
    
 
 
Mgr. Ing. Dušan Pekár      Ing. Ľubomír Lenár 
starosta        riaditeľ 
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