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 N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
MČ Bratislava – Ružinov 
 
  
 
A.        s c h a ľ u j e 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj elektrotechnického 
rozvodného zariadenia transformačnej stanice 22000/400/231 V – TS 0988-000 na 
Vietnamskej ul. v Bratislave za cenu 37.380 €, prevod vlastníctva nebytového priestoru NP2 
–Trafostanica, prízemie o podlahovej ploche 80,47 m2 v Bratislave, na Vietnamskej ulici súp. 
č.5824,  SO 02 blok D- kotolňa a trafostanica (kolaudačné rozhodnutie č.j 
2955/3548/2002/Le-46, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2002 pre účel energetická 
stavba- trafo a kotolňa),  vybudovaný na parc. č. 14814/383 spolu so spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu, ktorého veľkosť je 
8047/44263 a spoluvlastníckym podielom pozemku parc. č. 14814/383, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2, ktorého veľkosť je 8047/44263, k.ú. Trnávka 
za cenu 41.683,73 € a zriadenie vecného bremena - práva uloženia podzemných 
elektrických vedení vrátane ich ochranného pásma na parc. registra C parc. č. 14814/250, 
14814/487, 14814/499 a 14814/517 vo vyznačenom rozsahu podľa geometrického plánu č. 
43/2012 za jednorázovú odplatu 25.737,98 € k.ú. Trnávka, obec Bratislava – m.č. Ružinov, 
okres Bratislava II, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Ružinov spoločnosti 
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č.6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v.č. 
3879/B  z dôvodu, že MČ BA – Ružinov nemá povolenie prevádzkovať elektrotechnické 
rozvodné zariadenie transformačnej stanice Západoslovenská distribučná a.s., je jediným 
odborne spôsobilým prevádzkovateľom distribučnej siete na vymedzenom území v súlade so 
zákonom NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
 
 
B.        u k l a d á 
 
Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke, 
 
zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o predaji a zriadení vecného bremena   
   
                                                                                                                         
                                             
                                                                                                                           T: 30.06.2013 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
Dôvodová správa –  návrh na prevod  vlastníctva  transformačnej stanice 
22000/400/231 V – TS 0988-000 Vietnamská – samostatný objekt bloku D, Bratislava do 
vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenová 6, 816 
47 Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa a na zriadenie vecného bremena- 
práva uloženia podzemných elektrických vedení vrátane ich ochranného pásma na 
predmetných pozemkoch vo vyznačenom rozsahu podľa geometrického plánu 
č. 43/2012 

 
 

Transformačná stanica slúži na pripojenie všetkých objektov vo viacúčelovom areáli na 
Vietnamskej 41 na verejnú elektrickú sieť. Transformačná stanica je umiestnená 
v samostatnom objekte v bloku „D- energoblok“ na prízemí so samostatným vstupom (SO 02 
blok D- kotolňa a trafostanica - kolaudačné rozhodnutie č.j 2955/3548/2002/Le-46, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2002 pre účel energetická stavba - trafo a kotolňa). 
 
Transformačnú stanicu môže prevádzkovať len prevádzkovateľ distribučnej sústavy na 
základe povolenia. Západoslovenská distribučná a.s., je držiteľom povolenia na podnikanie 
v elektrotechnike (povolenie č. 2007E0258)  a zabezpečuje prevádzkovanie distribučnej 
sústavy na vymedzenom území, na ktorom sa nachádza aj „D- energoblok“ v súlade so 
zákonom NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
  
V januári 2012 Západoslovenská energetika a.s. požiadala o doloženie MČ BA- Ružinov 
podkladov potrebných pre vyhotovenie podmienok na predaj  transformačnej stanice. Po 
dodaní potrebných dokladov ZSE Distribúcia, a.s. predkladá MČ BA- Ružinov návrh kúpnej 
zmluvy č. KH/12/05939/008 a návrh zmluvy o zriadení vecných bremien č. 2012-452/PDS-
015-ZVB. Dňa 22.11.2012  ZSE Distribúcia, a.s. doplnila  návrh o majetkoprávne 
vysporiadanie nehnuteľnosti dotknutých  elektroenergetických zariadení. Dňa 1.1.2013 došlo 
k zmene obchodného mena spoločnosti ZSE Distribúcia a.s. na Západoslovenská 
distribučná a.s.. 
 
Predmetom predaja je: 

1. predaj elektrotechnického rozvodného zariadenia transformačnej stanice 
22000/400/231 V – TS 0988-000 na Vietnamskej ul. V Bratislave v rozsahu (KZ- 
2.strana). Cena transformačnej stanice je stanovená znaleckým posudkom č.3/2012 
vypracovaným: prof.Ing. Alfonz Smola, PhD., Senecká 17, 900 24 Veľký Biel 
(evidenčné č. znalca 913 159) vo výške 37.380 € bez DPH.  

2. prevod vlastníctva časti stavby  súp .č. 5824, kú Trnávka, SO 02 blok D – kotolňa 
a trafostanica, nebytový priestor NP2 –Trafostanica, prízemie o podlahovej ploche 
80,47 m2 v Bratislave na Vietnamskej ulici, vybudovaný na parc. č. 14814/383 spolu 
so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu, ktorého veľkosť je 8047/44263 a spoluvlastníckym podielom pozemku parc. č. 
14814/383, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 501 m2, ktorého 
veľkosť je 8047/44263. Všeobecná hodnota NP2 spolu so spoluvlastníckym podielom 
na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom 
na pozemku je stanovená znaleckým posudkom č. 64/2012 zo dňa 13.11.2012 
vypracovaným Ing. Miroslavom Velkom, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie 
Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti vo výške 41.683,73 €. 

3. majetkoprávne vysporiadanie  pozemkov parc. registra C parc. č. 14814/250, 
14814/487, 14814/499 a 14814/517 k.ú. Trnávka dotknutých odkupovanými 
distribučnými podzemnými NN rozvodmi zriadením vecného bremena, ktorého 
predmetom bude právo uloženia podzemných elektrických vedení vrátane ich 
ochranného pásma na predmetných pozemkoch vo vyznačenom rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 43/2012 za jednorázovú odplatu. Všeobecná hodnota 
vecného bremena je stanovená znaleckým posudkom č. 63/2012 zo dňa 06.11.2012 
vypracovaným Ing. Miroslavom Velkom, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie 
Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti vo výške 25.737,98 €. 



Predmetné nehnuteľnosti v rátane technologického zariadenia sú vo vlastníctve MČ BA – 
Ružinov, zapísané na LV č.3201. 
 
Nakoľko MČ BA – Ružinov nemá povolenie prevádzkovať elektrotechnické rozvodné 
zariadenie transformačnej stanice a Západoslovenská distribučná a.s. je jediným odborne 
spôsobilým prevádzkovateľom distribučnej siete na vymedzenom území, RNB 
odporúča predaj a zriadenie vecného bremena. 
 
Dňom 1. júla 2009 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom a účelom zákona bolo upraviť 
a sprehľadniť nakladanie s majetkom obcí.  

 

Zákon priniesol zásadné zmeny pri nakladaní s majetkom Mestskej časti Bratislava – 
Ružinov. Toho času je možné predávať majetok vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – 
Ružinov na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou, priamym predajom 
(ponukové konanie) podľa § 9a ods.8 a nasl. zákona č.138/1991 Zb., okrem prípadov 
hodných osobitného zreteľa, o  ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 
 
Vzhľadom na uvedené predaj elektrotechnického rozvodného zariadenia 
transformačnej stanice 22000/400/231 V – TS 0988-000 na Vietnamskej ul. v Bratislave, 
prevod vlastníctva nebytového priestoru NP2 v rátane spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom na 
pozemku a zriadenie vecného bremena - práva uloženia podzemných elektrických 
vedení vrátane ich ochranného pásma na predmetných pozemkoch vo vyznačenom 
rozsahu podľa geometrického plánu č. 43/2012 navrhujeme schváliť z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spoločnosti 
Západoslovenská distribučná a.s., ktorý je  jediným odborne spôsobilým 
prevádzkovateľom distribučnej siete na vymedzenom území v súlade so zákonom NR 
SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov. Zámer predať majetok týmto spôsobom je obec 
povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním predaja obecným 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má 
obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















































































































































































































































Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 

Miestny úrad MČ Bratislava - Ružinov 
Referát nájomných bytov 
Mierová 21 
827 05 Bratislava 

TU! 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 
Byt/CS7993/2013/lSAM UP/CS8022/2013/2/UP3 Ing. arch. Hanzalíková/kl.4 16 20.02.2013 
19.02.2013 

Vec 
Uzemnoplánovacia informácia 
v katastrálnom území Trnávka. 

a stanovisko k prevodu a zriadeniu vecného bremena, 

parcely číslo : 
register nehnuteľností „C" 
podľa K N , LV 3201 

katastrálne územie 
rozsah zámeru : 

2 

účel vydania ÚPI 

14814/383 - zastavané plochy a nádvoria; výmer: 501m 
14814/250 - zastavané plochy anádvoria; výmer: 2210 m2 

14814/487 - zastavané plochy anádvoria; výmer: 5505 m 
14814/499 - zas t avané plochy a nádvoria; výmer: 34 m' 
14814/517 - zastavané plochy a nádvoria; výmer: 113 m2 

k. ú . Trnávka 
stanovisko k prevodu o: 
1. predaj elektrotechnického rozvodného zariadenia transformnačnej 

stanice TS 0988-000 na Vietnamskej ul., 
2. prevod vlastníctva časti stavby súp. č. 5824, na pare. č. 14814/383 

v k. ú. Trnávka, na Vietnamskej ul., SO 02 blok D - kotolňa 
a trafostanica, nebytový priestor NP2 - Trafostanica, prízemie 
o ploche 80,47 m 2 , spolu so spoluvlastníckym podielom na 
spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu, 

3. majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pare. č. 14814/250, 
14814/487, 14814/499, 14814/517 v k. ú. Trnávka, dotknutých 
odkupovanými distribučnými podzemnými NN rozvodmi 
zriadením vecného bremena, ktorého predmetom bude právo 
uloženia podzemných elektrických vedení vrátane ich ochranného 
pásma na predmetných pozemkoch. 

Predmetné nehnuteľnosti sú vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava -
Ružinov. 
informácia o území 

Na základe Vašej žiadosti, Mestská časť Bratislava - Ružinov potvrdzuje, že pre územie, v ktorom 
sa nachádzajú Vami uvedené parcely, sú v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy 
stanovené nasledovné podmienky pre výstavbu: 

D R U H U R B A N I S T I C K E J F U N K C I E - P R E D M E T N E ÚZEMIE: 
Občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu - lokalita: Vietnamská ul. 

Telefón/Fax 
02/48284416 
UARR 02/48284253 

IČO / DIČ 
2020699516 

lnternet/e-mail 
www.fuzinov.sk 

http://www.fuzinov.sk


PRÍPUSTNÉ A NEPRÍPUSTNÉ FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
Charakteristika funkčnej plochy - 201 (viď. tabuľka v prílohe) 

INTENZITA ZÁSTAVBY 

V zmysle platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý nadobudol účinnosť 
1.9.2007, následné Zmeny a doplnky 01 a Zmeny a doplnky 02 (zo dňa 15.12.2011) s účinnosťou 
od 01.02.2012, pre stabilizované územie 201 - občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu, platí: 

- zachovať súčasné funkčné využitie, 
- ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu 

a vnáša do zástavby nepriateľný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné 
takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť, 

- rešpektovať diferencovaný prístup podľa jednotlivých typov existujúcej zástavby, nie je možné 
generalizovať a stanoviť jednotnú reguláciu intenzity využitia pre celú stabilizovanú funkčnú 
plochu, 

- základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaného územia v meste je uplatniť 
požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia. 

STRUČNÁ C H A R A K T E R I S T I K A FUNKČNEJ P L O C H Y -201 , STABILIZOVANÉ ÚZEMIE. 

Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu 
s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú 
plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže 
a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% 
z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. 

SÚVISIACA PLA TNÁ ÚPD : Územný plán hl. mesta SR Bratislavy 2007 
ZaD 01 - Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, 31.03.2008 
ZaD 02 - Územný plán hl mesta SR Bratislavy, 
15.12.2011 s účinnosťou od 01.02.2012 

ROZPRACOVANÁ ÚPD : ÚPN-Z Trnávka, Ivánska cesta 
POZNÁMKA : stabilizované územie, funkčná plocha vo vnútornom meste 

S T A N O V I S K O K P R E V O D U A Z R I A D E N I U VECNÉHO B R E M E N A v k. ú. TRNÁVKA 
Z HĽADISKA ÚZEMNÉHO PLÁNU 

K bodu 1. a 2. 
V zmysle predaja ide o priestor resp. priestory v jednom z objektov (na pare. č. 14814/383 
v k. ú. Trnávka) viacúčelového areálu na Vietnamskej ul., pričom uvedený areál je súčasťou 
stabilizovanej funkčnej plochy 201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu vo vnútornom meste. Z uvedeného vyplýva, že sa tu nejedná o samostatne stojaci 
objekt trafostanice uvedeného areálu. Predaj nesúvisí so súčasnou a budúcou 
územnoplánovacou činnosťou v danej lokalite, ide o priestory v existujúcej budove 
s prideleným súpisným číslom. 

K bodu 3. 
Stanovisko k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pare. č. 14814/250, 14814/487, 
14814/499, 14814/517 v k. ú. Trnávka, zriadením vecného bremena, ktorého predmetom 
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Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy - ZaD 02 

C. 2. REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

ÚZEMIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 201 

201 občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 

202 občianska vybavenosť lokálneho významu 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s konkrétnymi 
nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako 
súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 

Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej 
plochy. 

SPÔSOBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 
zariadenia administratívy, správy a riadenia 

zariadenia kultúry a zábavy 

zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov 

ubytovacie zariadenia cestovného ruchu 

zariadenia verejného stravovania 

zariadenia obchodu a služieb 

zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti 

zariadenia školstva, vedy a výskumu 

prípustné 
V území je prípustné umiestňovať najmä : 

integrované zariadenia občianskej vybavenosti 

areály voľného času a multifunkčné zariadenia 

účelové zariadenia verejnej a štátnej správy 

zeleň líniovú a plošnú 

zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä : 

bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzemných podlažných plôch funkčnej plochy 

zariadenia športu, telovýchovy a voľného času 

vedecko - technické a technologické parky 

vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb 

zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov 
s obsahom škodlivín z domácností 

neprípustné 
V území nieje prístupné umiestňovať najmä : 

zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 

rodinné domy 

areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 

skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 

autokempingy 

stavby na individuálnu rekreáciu 

zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
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Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia - výrez s predmetnými parcelami; Trnávka, Vietnamská ul. 

Regulačný výkres ZaD 01a 02 - výrez s predmetnými parcelami; Trnávka, Vietnamská ul. 

Príloha č.2 - výrez z grafickej časti U P D hl.mesta SR Bratislava, ZaD 01 a 02 -2011; Trnávka, Vietnamská ul. 


	Prevod trannsformačnej stanice - MZ v1
	Mestská časť Bratislava - Ružinov
	Návrh

	Binder1.pdf
	1
	2

	stanov-samo



