
 

Mestská časť  Bratislava – Ružinov 

 
Materiál na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva  

MČ Bratislava-Ružinov 

dňa  15.12.2015 

 

 

Návrh 

 

1)  na odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy stavby - 

„Materskej školy“, na Exnárovej ul. č. 6., v Bratislave, súp. č. II. 18131, kat. úz. Ružinov na 

parc. č. 1197/126, 1197/177,1197/178 zo správy Materskej školy Bancíkovej 2,  821 03 

Bratislava   

 

2) na zverenie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy stavby - 

„Materskej školy“, na Exnárovej ul. č. 6., v Bratislave, súp. č. II. 18131, kat. úz. Ružinov na 

parc. č. 1197/126, 1197/177,1197/178 do správy Materskej školy Exnárova 6,  821 03 

Bratislava   

__________________________________________________________________ 

 

Predkladateľ                                                                        Materiál obsahuje: 

Ing. Dušan Pekár v.r.                                                           1. Návrh uznesenia 

starosta                                                                                 2. Dôvodovú správu 

                                                                                             3. Prílohy                                                                                               

                                                                                                

Zodpovední: 

1. Ing. Juraj Hagara v.r. 

prednosta 

 

2. MVDr. Marián Gajdoš v.r.                                         

zástupca starostu 

 

3. 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         

                          

 

V Bratislave,  december 2015 
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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava - Ružinov 

 

                                                     s c h v a ľ u j e 

 

1) odňatie nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy, v kat. úz. Ružinov, stavby - 

„Materskej školy“, na Exnárovej č.6, súp.č. II. 18131, na KN-C parc.č. 1197/126,1197/177, 

1197/178, kat. uz. Ružinov, evidovanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, (Protokolom 11 88 0361 14 00  zverenej do správy 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov) zo správy Materskej školy Bancíkovej 2, 821 03 

Bratislava, za účelom zabezpečenia činností súvisiacich s prevádzkou škôl a školských 

zariadení, delimitovaných, podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov. 

Zvereného s podmienkou:  V prípade, ak sa stavba prestane užívať, za účelom zabezpečenia 

činností súvisiacich s prevádzku škôl a školských zariadení, je Materská škola Bancíkovej 2, 

821 03 Bratislave povinná vrátiť predmet zverenia do správy Mestskej časti Bratislava-

Ružinov 

 

2)  zverenie nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy, v kat. úz. Ružinov, stavby - 

„Materskej školy“, na Exnárovej č.6, súp.č. II. 18131, na KN-C parc.č. 1197/126,1197/177, 

1197/178, kat. úz. Ružinov, evidovanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, (Protokolom 11 88 0361 14 00  v správe Mestskej 

časti Bratislava - Ružinov) do správy Materskej školy Exnárova 6, 821 03 Bratislava podľa čl. 

82 ods.7 Štatútu hl.m. SR Bratislavy, za účelom zabezpečenia činností súvisiacich 

s prevádzkou škôl a školských zariadení, delimitovaných, podľa zákona č. 416/2001 Z.z. 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, 

v znení neskorších predpisov. Zvereného s podmienkou:  V prípade, ak sa stavba prestane 

užívať za účelom zabezpečenia činností súvisiacich s prevádzku škôl a školských zariadení, je 

Materská škola Exnárova 6, 821 03 Bratislave povinná vrátiť predmet zverenia do správy 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
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Dôvodová správa: 

 

PREDMET:    1)Odňatie  nehnuteľného majetku- stavby hl. m. SR Bratislava, zo  

                          správy Materskej školy Bancíkovej 2, 821 03 v Bratislave, (do správy    

                          Mestskej časti Bratislava – Ružinov) 

                          2).Zverenie  nehnuteľného majetku - stavby hl.m. SR Bratislava, do  

                          správy Materskej školy Exnárová 6, 821 03 v Bratislave. 

 

SÚČASNÝ SPRÁVCA: Materská škola  
                                          Bancíkovej 2  

                                          821 03  Bratislava 

                                          IČO: 317 87 002  

                      

BUDÚCI SPRÁVCA: Materská škola  
                                       Exnárová 6  

                                       821 03  Bratislava 

                                       IČO: 42448557  

 

ŠPECIFIKÁ NEHNUTEĽNOSTI : 

EXNÁROVA 6 – „Materská škola“,      kat úz. Ružinov 

Súpisné č.                na parcele číslo 

II. 18131                  1197/126 

                                 1197/177 

                                 1197/178  

POZNÁMKA: 

Pozemky 1197/126 (LV č. 0),1197/177 (LV č. 7170-iný vlastník),1197/178 (LV č.7170-iný 

vlastník),  kat. uz. Ružinov, na ktorých sa stavba súp.č. II.18131 –„Materská škola“ na 

Exnárovej ul. č. 6, v Bratislave nachádza, neboli predmetom zverenia do správy  Materskej 

školy Bancíkovej 2, v Bratislave, nie sú zapísané v KN-C na liste vlastníctva hl.m. SR 

Bratislava.  

 

VLASTNÍCKE  VZŤAHY: 

Stavba súp.č. II.18131- „Materská škola“, na Exnárovej č.6, v Bratislave na KN-C parc.č. 

1197/126,1197/177,1197/178, v kat. úz. Ružinov, je v KN zapísaná na liste vlastníctva č. – 1 

vlastník hlavné mesto SR Bratislava, (bola zverená  hl. m. SR Bratislavou do správy Mestskej 

časti Bratislava - Ružinov, podľa Protokolu o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta 

SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov č. 11 88 0361 14 00 zo dňa  12.09.2014). 

  

SKUTKOVY STAV : 

Materská škola Bancíkovej 6, v Bratislave má aj v minulosti mala umiestnené elokované 

triedy (5) v budove „Materskej školy“ na Exnárovej č. 6, v Bratislave, vlastník hlavné mesto 

SR Bratislava,   (pôvodne celá budova v správe Základnej umeleckej školy na Exnárovej č.6, 

v Bratislave). Na základe rokovaní a  opakovaných písomných žiadostí starostov Mestskej 

časti Bratislava - Ružinov, ako aj iniciatívy Materskej školy Bancíkovej 2, v Bratislave, ktoré 

žiadosti boli   adresované hlavnému mestu SR Bratislavou bola otázka správy stavby 

„Materskej školy„ na Exnárovej ul. Bratislavy vyriešená v prospech Mestskej časti Bratislava-

Ružinov s nasledovným postupom: 

 

Uskutočnilo sa  rozdelenie 1. stavby   na 2 samostatné stavby (v súlade s uzn. mestského 

zastupiteľstva č.1340/2013, časť B zo dňa 21.11.2013, s novým súpisným a orientačným 
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číslom, vrátane vyhotovenia GP). Mestská časť Bratislava-Ružinov povolila zmenu užívania 

stavby Rozhodnutím č.j.: SÚ/CS 16099/2014/2/Hšť, zo dňa 28.04.2014.Rozhodnutie 

o zrušení súpisného čísla a určení súpisných a orientačných čísel, vydané Mestskou časťou 

Bratislava-Ružinov,  č.j.: SÚ/CS 16099/2014/2/UHA zrušilo (pôvodné) súpisné číslo II. 3124 

pre (celú) stavbu na parc.č. 1197/126,1197/130,1197/131,1197/140, na Exnárovej 6, 

v Bratislave, kat. uz. Ružinov, zapísanú na LV. č.1, vlastník hl.m. SR Bratislava: Rozhodnutie 

následne určilo: pre stavbu “Materská škola“, postavenú na pozemku parc.č. 

1197/126,1197/177,1197/178 (podľa GP č. 14/14, vyhotoveného dňa 9.4.2014, úradne 

overeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom dňa 24.4.2014, pod č.j. 

807/2014)  na ulici Exnárova, v Bratislave, kat. uz. Ružinov 

                                                     súpisné číslo   II.18131 

                                                     orientačné číslo     6 

 pre stavbu “Základná umelecká škola“, postavenú na pozemku parc.č. 

1197/130,1197/131,1197/179 (podľa GP č. 14/14, vyhotoveného dňa 9.4.2014, úradne 

overeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom dňa 24.4.2014, pod č.j. 

807/2014)  na ulici Exnárova, v Bratislave, kat. uz. Ružinov 

                                                     súpisné číslo   II.18132 

                                                     orientačné číslo     6A 

 

 

Vlastníctvo predmetného nehnuteľného majetku - stavby MŠ na Exnárovej ulici, v kat. úz. 

Ružinov nadobudlo hlavné mesto SR Bratislava  podľa zákona SNR č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu prechodu niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, podľa zákona č.416/2001 Z.z. 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky (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 “Protokolom o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a sním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov číslo: 11 88 0361 14 00, zo dňa 12.9.2014, zverilo stavbu súp.č. II. 

18131 - „Materskú školu, Exnárova 6, v Bratislave na KN-C parc.č. 

1197/126,1197/177,1197/178 v kat. uz. Ružinov podľa čl. 82 ods.2 Štatútu hl.m. SR 

Bratislavy. (Podľa čl. 82 ods.2 Štatútu hl.m. SR Bratislavy môže hl.m. SR Bratislava zveriť 

zo svojho majetku do správy mestským častiam aj iný majetok než uvedený v odseku 1).  

 

V čl. 4 protokolu č.11 88  0361 14 00 je uvedené “Preberajúci berie na vedomie, že 

v predmete zverenia sú rozvody tepla a teplej  úžitkovej vody na zabezpečenie zásobovania 

teplom a teplou úžitkovou vodou aj objektu  Základnej umeleckej školy“, súp.č. II.18132. 

Preberajúci sa zaväzuje tieto rozvody strpieť a poskytnúť súčinnosť, správcovi objektu 

“Základnej umeleckej škole“ súp.č. II.18132, pri kontrole a odpisovaní stavu meradiel 

a následne pri vyúčtovaní spotreby tepla a teplej úžitkovej vody, ako aj opravách porúch na 

rozvodoch, ako aj zabezpečovať rozúčtovanie nákladov, pretože fakturačné meradlo sa 

nachádza v predmete zverenia.  

 

Mestská časť Bratislava - Ružinov protokolom č. 1/2014 zo dňa 11.11.2014     zverila stavbu 

súp.č. II. 18131 - „Materskú školu, Exnárova 6, v Bratislave na KN-C parc.č. 

1197/126,1197/177,1197/178, v kat. úz. Ružinov podľa čl. 82 ods. 7 Štatútu hl.m. SR 
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Bratislavy do správy Materskej školy Bancíkovej 2, v Bratislave. Správca  Materská škola 

Bancíkovej 2, Bratislava prevzala do správy predmetnú nehnuteľnosť vrátane povinností. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov uzn.č. 91/VII/2015, dňa 

23.06.2015 schválilo „Zriaďovaciu listinu“ 

Názov organizácie:          Materská škola 

Zriaďovateľ:                    Mestská časť Bratislava-Ružinov 

                                         Mierová 21,827 05 Bratislava 

Sídlo organizácie:            Exnárová 6, 821 03 Bratislava 

Forma hospodárenia:       Rozpočtová organizácia 

Dátum zaradenia:             01. september 2015 

Zaradená do siete Ministerstva školstva SR Rozhodnutím č. 2015/9561/18513:2-10C0 zo dňa 

29.4.2015 

 

Materská škola Exnárova 6, Bratislava, rozpočtová organizácia Mestskej časti Bratislava-

Ružinov  ako samostatný (zriadený) právny subjekt k svojej činnosti potrebuje predmetný 

nehnuteľný majetok - budovu MŠ Exnárova 6, Bratislava. 

  

Mestská časť Bratislava - Ružinov môže odňať majetok  správcovi v súlade s ustanovením §6  

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. 

 

Mestská časť Bratislava - Ružinov môže podľa čl. 82 ods. 7 Štatútu hl.m. SR Bratislavy veci 

jej zverené do správy a súvisiace práva a záväzky zveriť do správy rozpočtovým alebo 

príspevkovým organizáciám, ktoré zriadila.  

 

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa  majetku (Čl. 18 ods. 4 

písm. b) Štatútu hl.m. SR Bratislavy).  

  
Z uvedených dôvodov sa predkladá návrh na odňatie nehnuteľného majetku hl. m. SR 

Bratislavy zo správy Materskej školy Bancíkova 2, Bratislava (do správy MČ Bratislava-

Ružinov) a  následne zverenie nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v kat. úz. 

Ružinov do správy Materskej  školy Exnárová 6, 821 03 Bratislava.  

 

Miestna rada MČ Bratislava - Ružinov materiál prerokovala na svojom zasadnutí  24.11.2015, 

zobrala ho na vedomie a odporúča miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť. 

 

Materiál prerokovala  komisia finančná podnikateľských činností a informatizácie na svojom 

zasadnutí dňa 02.15.2015. 
 

 

Prílohy:  

1. kópia protokolu č 11 88 0361 14 00 

2. kópia protokolu   1/2014 

3. kópia katastrálnej mapy s vyznačením 

4. kópia LV č. 1 

5. kópia Zriaďovacej listiny MŠ Exnárova č. 6, Bratislava 

6. Uzn. MR zo dňa 24.11.2015 

7. Stanovisko KFPČaI zo dňa 02.12.2015 
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