
 

Mestská časť  Bratislava – Ružinov 
                 Referát správy nehnuteľného majetku 

 

 
Materiál na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva MČ 
Bratislava – Ružinov dňa 27.9.2016 
 

N á v r h 
 

1. na odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy – stavby:  Detské 
jasle - Banšelová ul. 4 v Bratislave, súp. č. II. 3988, na KN-C parc.č. 17015/10, kat. úz. 
Trnávka, zo správy  Ružinovského domova seniorov, so sídlom Sklenárova č. 14,   821 09 
Bratislava, IČO: 00 510 173   
 
2. na odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy – stavby:  Detské 
jasle - Haburská ul. 2 v Bratislave, súp. č. II. 85, na KN-C parc.č. 15284/11, kat. úz. Ružinov, 
zo správy  Ružinovského domova seniorov, so sídlom Sklenárova č. 14,  821 09 Bratislava, 
IČO: 00 510 173   
___________________________________________________________________________ 
 
Predkladateľ                                                                  Obsah materiálu: 
Ing. Dušan Pekár v.r.                                                     1. Návrh uznesenia  
starosta                                                                           2. Dôvodovú správu 
                                                                                       3. Prílohy                                                                     
 Zodpovední:                                                                  
1.  Mgr. Martin Pener v.r.  
zástupca starostu 
 
2. MVDr. Marián Gajdoš v.r.   
zástupca starostu 
 
3. JUDr. Michal Sygút v.r. 
prednosta 
 
4. JUDr. Eva Poprendová v.z.  
vedúca odboru právneho a správy 
majetku                                                                                            
 
Spracovateľ :                 
JUDr. Alica Kučerová  v.r. 
vedúca referátu správy  
nehnuteľného majetku 
 
Bude prerokované: 
V komisii finančnej, podnikateľských činností 
a  informatizácie 
                                           V Bratislave,  september 2016 
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Návrh uznesenia :  
 
 
Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava - Ružinov 
 
 
                                                               s c h v a ľ u j e    
 

  
1. odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy – stavby:  Detské jasle 
- Banšelová ul. 4 v Bratislave, súp. č. II. 3988, na KN-C parc.č. 17015/10, kat. úz. Trnávka, 
zo správy Ružinovského domova seniorov, so sídlom Sklenárova č. 14,  821 09 Bratislava, 
IČO: 00 510 173   
 
2. odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy – stavby:  Detské jasle 
- Haburská ul. 2 v Bratislave, súp. č. II. 85, na KN-C parc.č. 15284/11, kat. úz. Ružinov, zo 
správy  Ružinovského domova seniorov, so sídlom Sklenárova č. 14,   821 09 Bratislava, 
IČO: 00 510 173   
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Dôvodová správa: 
 
PREDMET:    Návrh na odňatie správy  nehnuteľného majetku -  hlavného mesta SR,  zo                         
správy Ružinovského domova seniorov, so sídlom Sklenárová 14, 821 09 Bratislava, IČO:  
00 510 173  s pôvodným názvom Domov- penzión pre dôchodcov,  ďalej aj ako „správca“.                           
                   
BUDÚCI SPRÁVCA:  Mestská časť Bratislava - Ružinov  
                                        Mierová 21, 827 05  Bratislava 
                                        IČO: 00 603 155  
 
Mestská časť Bratislava - Ružinov zverila do správy Ružinovského domova seniorov - 
správcovi (skratka „RDS“) protokolmi nehnuteľnosti obce : 

1. Stavbu -  budovu „Domov penzión pre dôchodcov a stravovaciu prevádzku“  súp. č. 
II. 1361, na KN-C parc. č. 9374/9 a 9374/10, na Sklenárovej ul. 14 v Bratislave, 
v kat. úz. Nivy, zverenú do správy „Protokolom o zverení obecného majetku a s ním 
súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy Domova penziónu pre 
dôchodcov“ zo dňa  1.7.1993 (stavba na LV č. 797, vlastník hlavné mesto SR 
Bratislava). Pozemky  KN-C parc. č. 9374/1,9,10, kat. úz. Nivy, nie sú zverené do 
správy Ružinovského domova seniorov. 

2. Stavbu - budovu Detské jasle  na Pivoňkovej ul. 2 v Bratislave súp. č. II. 816, na 
parc. č. 15537/1, kat. úz. Ružinov, zverenú do správy  „Protokolom o zverení 
obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy 
Domova penziónu pre dôchodcov“ zo dňa  3.2.1992 (stavba  na LV č. 1201, vlastník 
hlavné mesto SR Bratislava). Pozemok  KN-C parc. č. 15537/1, kat. úz. Ružinov nie 
zapísaný  na LV. 

3. Stavbu - budovu Detské jasle  na Banšelovej ul. 4 v Bratislave súp. č. II.3988, na 
parc. č. 17015/10, kat. úz. Trnávka, zverenú do správy „Protokolom o zverení 
obecného majetku a  s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy 
Domova penziónu pre dôchodcov“ zo dňa  1.7.1993 (stavba na LV č. 1 vlastník 
hlavné mesto SR Bratislava). Pozemky  KN-C parc. č. 17015/9,10,9,14,230  nie sú 
zverené do správy RDS. 

4. Stavbu - budovu Detské jasle  na Haburskej ul. 2 v Bratislave súp. č. II.85, na parc. 
č. 15284/11, kat. úz. Ružinov, zverenú do správy  „Protokolom o zverení obecného 
majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov  do správy Domova 
penziónu pre dôchodcov“  zo dňa  27.10.1992 (stavba LV č. 0, vlastník nezapísaný). 
Pozemky KN-C parc. č. 15284/11,18, kat. uz. Ružinov nie sú zverené do správy RDS. 

 
Ružinovský domov seniorov, správca je príspevkovou organizáciou, na poskytovanie 
sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorého zriaďovateľom je Mestská 
časť Bratislava – Ružinov. Sídli v dvoch  budovách, na Sklenárovej ul. 14 v Bratislave a na 
Pivoňkovej ul. 2 v Bratislave, kde vykonáva aj vlastnú činnosť. Priestory (NP) v budovách 
na Banšelovej ul. 4 v Bratislave a na Haburskej ul.2 v Bratislave správca prenajíma iným 
subjektom. 
 
ŠPECIFIKÁ NEHNUTE ĽNOSTI : 
1.Stavba – budova (bývalé) Detské jasle - Banšelova ul. 4 v Bratislave, súp. č. II. 3988, na 
KN-C parc.č. 17015/10, kat. úz. Trnávka,  
 
 
 



 4

VLASTNÍCKE  VZ ŤAHY: 
Stavba súp. č. II.3988 – (bývalé) Detské jasle, na Banšelovej ul. č. 4 v  Bratislave na  KN-C 
parc. č. 17015/10,  v kat. úz. Trnávka, je v KN zapísaná na liste vlastníctva č. – 1, vlastník, 
hlavné mesto SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava, stavbu zverilo „Protokolom č. 4/92 
o zverení majetku hlavného mesta a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do 
správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov“ zo dňa 2.1.1992 a to v súlade s ustanovením 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  Štatútom 
hlavného mesta SR Bratislavy v platnom znení. Mestská časť zverila správu stavby súp. č. 
II.3988  - (bývalé) Detské jasle na Banšelovej ul.4,  kat. úz. Trnávka do správy Domova 
penziónu pre dôchodcov, Sklenárova 14, Bratislava, IČO: 00 510 173 „Protokolom o zverení 
obecného majetku a sním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy Domova 
penziónu pre dôchodcov“ zo dňa  1.7.1992 s tým, že zariadenie  bude slúžiť ako detské jasle 
(bod III. protokolu). V oplotenom areáli stavby (bývalé) Detské jasle - Banšelova ul. 4 
Bratislava súp. č. II. 3988, na KN-C parc. č. 17015/10,  kat. úz. Trnávka sa nachádzajú 
pozemky KN-C parc. č. 17015/9, 17015/9, 17015/14, 17015/230, zapísané v KN na LV č. 1, 
vlastník hlavné mesto SR Bratislava, v správe Mestskej časti Bratislava- Ružinov.   
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Ružinov na svojom rokovaní dňa 18.5.1995  
Uznesením č. 92/IV, zobralo na vedomie správy o činnosti a výsledkoch hospodárenia za rok 
1994: Strediska VPS, Bytového podniku m. č. Bratislava – Ružinov, Cultusu, Knižnice 
Ružinov, Domu - penziónu pre dôchodcov, DJ a klubov dôchodcov, Domu dôchodcov 
a zrušilo detské jasle Banšelová a Haburská ku dňu 1.9.1995 a uložilo prednostke miestneho 
úradu zabezpečiť využitie priestorov zrušených DJ pre účely zdravotnícke a sociálne. 
 
Domov - penzión pre dôchodcov bol zriadený v roku 1992, IČO: 510 173, ako rozpočtová 
organizácia Mestskej časti Bratislava – Ružinov na plnenie úloh Mestskej časti Bratislava - 
Ružinov.   S účinnosťou od 1.1.1997 bola zriadená príspevková organizácia  Mestskej časti 
Bratislava –Ružinov na poskytovanie sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava - Ružinov 
Domov – penzión pre dôchodcov, Sklenárová 14, 821 09 Bratislava, IČO: 510 173. 
Ružinovský domov seniorov (ďalej len „Domov“) so sídlom Sklenárová 14, 821 09 
Bratislava,  IČO: 510 173 bol zriadený s účinnosťou od 1.1.2000, ako príspevková 
organizácia na poskytovanie sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
 
Nájmy v objekte DJ Banšelova 4, Bratislava: 
Prenajímateľ: Ružinovský domov seniorov 
Nájomcovia NP:  

1. ARES spol. s r.o., Športová 5,, 831 04 Bratislava 
Zmluva o nájme (nájom NP uzatvorený v súlade s § 688 a nasl. OZ a  zákona č.116/1990 Zb. 
o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov). 
Dobu nájmu:  od 20.5.2010 do 31.12.2017. 
Účel nájmu:  prevádzkovanie chránenej dielne pre telesne postihnutých občanov so 
zameraním najmä na distribúciu detských časopisov, predaj pomôcok a zariadení pre telesne 
postihnutých občanov, projekčné práce spojené s výrobou zdvíhacích a dopravných pomôcok, 
na účely poskytovania poradenstva telesne postihnutých občanov, kancelárske účely 
realizácie aktivít projektu “Zavedenie nových IKT v spoločnosti ARES“ v rámci Operačného 
programu Bratislavský kraj, Opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti, kód výzvy 
OPBK/2010/2.2/05. 

Prenájom: 290 m²,  za 50 EUR/m²/rok. 
Nájomca  podal 3 mesačnú výpoveď z nájmu dňa 24.6.2016. Nájom končí 30.9.2016 
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      2.   Organizácia muskulárnych distrofikov v SR, občianske združenie 
      Vrútocká 49, 821 04 Bratislava 
Doba nájmu : od 1.7.2011, predĺžená do 30.6.2026.  

Prenájom: 35 m²,  za 1 EUR/m²/rok. 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov, Uznesením č. 285/XVI/2016, zo dňa 
21.06.2016 schválilo predĺženie nájomnej zmluvy s nájomcom, predmetom, ktorej je 
nehnuteľný majetok zverený do správy Ružinovského domova seniorov, Sklenárová ul. 14 
Bratislava, a to nebytové priestory o výmere 35 m² na Banšelovej ul. 4 v Bratislave, na účely 
poskytovania sociálneho poradenstva občanom s rôznymi druhmi nervovosvalových ochorení 
a za účelom uskladnenia kompenzačných pomôcok, za nájomné 1,00 EUR/m²/rok, v celkovej 
výške 35 EUR za rok, na dobu určitú do 30.06.2026.   
 
      3.   HSL, s.r.o. 
      Púchovská 8, 831 06 Bratislava 
Zmluva o nájme nebytových priestorov v znení Dodatku 1 (nájom NP v súlade s ust. zákona 
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov). 
Doba nájmu : od 1.1.2006, predĺžená do 30.11.2020.  

Prenájom: 197 m²,  za 50 EUR/m²/rok. 
Účel nájmu: prevádzkovanie strediska ALVA – výuka plávania novorodencov a dojčiat. 
 
4.   PRIMA n.o. - Domov sociálnych služieb 
      Banšelova 4, 821 04 Bratislava 
Prenájom: 210 m²,  za 1,00 EUR/m²/rok. 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava- Ružinov, Uznesením č. 284/XVI/2016, zo dňa 
21.06.2016 schválilo predĺženie nájomnej zmluvy s nájomcom, predmetom, ktorej je 
nehnuteľný majetok zverený do správy Ružinovského domova seniorov, Sklenárová 14 
Bratislava, a to nebytové priestory o výmere 210 m² na Banšelovej ul. 4 v Bratislave, na účely  
prevádzkovania Domova sociálnych služieb pre dospelých a chránené dielne, za nájomné  
1,00 EUR/m²/rok , celkovej výške 210,- EUR/rok, na dobu určitú do 30.06.2026. 
 
ŠPECIFIKÁ NEHNUTE ĽNOSTI : 
2.Stavba – (bývalé) Detské jasle - Haburská ul. 2 v Bratislave, súp. č. II. 85, na KN-C 
parc.č. 15284/11, kat. úz. Ružinov.  
 
VLASTNÍCKE  VZ ŤAHY: 
Stavba súp. č. II.85– (bývalé) Detské jasle, na Haburskej ul. 2 v  Bratislave na  KN-C parc. č. 
15284/11,   kat. úz.  Ružinov, nie je  v KN zapísaná na liste vlastníctva,  vlastník, hlavné 
mesto SR Bratislava. Nemocnica s poliklinikou Ružinovská ul. 6 Bratislava a jej nadriadený 
orgán Ministerstvo zdravotníctva SR Hospodárskou zmluvou o prevode vlastníctva 
hospodárenia s majetkom §  347 HZ, č. NsP-58/práv./91, MÚ-568/máj./92 previedlo 
vlastníctvo národného majetku DJ Haburská 2 Bratislava k.u. Ružinov, súp. č. 85 na parc. 
15284/11, zo dňa 24.1.1991  na Hl. mesto SR Bratislavu.  
 
Mestská časť zverila správu budovy - stavby súp. č. II.85  - (bývalé) Detské jasle na 
Haburskej ul. 2 v Bratislave,  kat. úz. Ružinov do správy Domova penziónu pre dôchodcov, 
Sklenárova ul. 14 Bratislava, IČO: 510173 Protokolom o zverení obecného majetku a s ním 
súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy Domova penziónu pre dôchodcov dňom 
27.10.1992 s tým, že zariadenie  bude slúžiť ako detské jasle (bod III. protokolu).  
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V oplotenom areáli stavby (bývalé) Detské jasle - Haburská ul. 2 Bratislava súp. č. II.85, na 
KN-C parc. č. 15284/11,  kat. úz. Ružinov sa nachádzajú pozemky KN-C parc. č. 
15284/11,18 zapísané v KN na LV č. 1, vlastník hlavné mesto SR Bratislava, nezverené RDS.   
 
Mestská časť Bratislava –Ružinov, vydala dňa 25.5.2010 v súlade s ust. § 127 zákona  
č.79/1996 Z.z. v platnom znení hlavnému mestu SR Bratislava, pod č. j.: SU/CS 
14900/2010/2/UHA „Potvrdenie o pridelení súpisného a orientačného čísla“ na stavbu 
„Detské jasle“  parc. č. 15281/11, na ulici Haburská, kat. úz. Ružinov, ktorým potvrdila, že 
stavba má pridelené : 
Súpisné číslo          II.85 
Orientačné číslo      2 
                    
Nájmy v objekte DJ Haburská 2, Bratislava: 
Prenajímateľ: Ružinovský domov seniorov 
Nájomcovia NP:  

1. MUDr. Katarína Reháková, 
Bajzová 14, 821 08 Bratislava 

            IČO: 30816637             
Zmluva o nájme (nájom NP) uzatvorená v súlade s § 688 a nasl. OZ a zmysle zákona  č. 
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
Doba nájmu :  od 01.02.2016 do 31.01.2017. 
Účel nájmu:   prevádzkovania špecializovanej stomatologickej a ortopedickej ambulancie. 

Prenájom: 158 m²,  za 70 EUR/m²/rok. 
 

2. Materské centrum HOJDANA-Ružinov, 
Haburská 2, 821 01 Bratislava 

            IČO: 30787432             
Zmluva o nájme (nájom NP ) uzatvorená v súlade s § 688 a nasl. OZ a zmysle zákona č. 
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
Uzatvorená  na dobu určitú:  od 01.07.2017 do 31.01.2027. 
Účel nájmu:   prevádzkovania materského centra na aktivity vyplývajúce z predmetu činnosti 
občianskeho združenia Materské centrum Hojdana – Ružinov, uvedeného v stanovách 
občianskeho združenia. 

Prenájom: 502 m²,  za 1,00 EUR/ m²/rok.  
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava- Ružinov uznesením č. 301/XVII/2016, zo dňa 
07.07.2016 schválilo predĺženie nájomnej zmluvy s nájomcom, predmetom, ktorej je 
nehnuteľný majetok zverený do správy Ružinovského domova seniorov, Sklenárová 14, 
Bratislava, a to nebytové priestory o výmere 502 m² na Haburskej ul. 2 v Bratislave, na účely:   
prevádzkovania materského centra na aktivity vyplývajúce z predmetu činnosti občianskeho 
združenia Materské centrum Hojdana – Ružinov,  za nájomné 1,00 EUR/ m²/rok,  na dobu 
určitú do 31.01.2027. 
   
Poznámka: 
1. Uzatvorené nájomné zmluvy sú zverejnené na  www.rdssklenarova.sk  v časti REGISTER.    
2. KM a LV k nehnuteľnostiam je možné overiť na www.katasterportal.sk. 
 
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. 
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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.  
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov Uznesením č. 272/XV/2016, zo 
dňa 24.05.2016 v bode 11.  Rôzne písm. b) Prevod nehnuteľného majetku v správe RDS, 
ktoré prenajíma tretím osobám, do správy  MČ Bratislava – Ružinov, žiada realizovať prevod 
priestorov a objektov v správe Ružinovského domova seniorov, ktoré nevyužíva na vlastnú 
činnosť, ale prenajíma tretím stranám, pod centrálnu správu miestneho úradu   T: 27.09.2016. 
 
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“. 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa  majetku (Čl. 18 ods. 4 
písm. b) Štatútu hl. m. SR Bratislavy).  
 
Porada starostu MČ Bratislava- Ružinov materiál prerokovala dňa 23.08.2016. 
 
Návrh na odňatie nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného Mestskou 
časťou Bratislava - Ružinov do správy Ružinovského domova seniorov, so sídlom Sklenárova 
14, Bratislava, ktorý správca  nevyužíva na vlastnú činnosť, ale prenajíma tretím  stranám 
prerokovala MR dňa 13.09.2016, zobrala ho na vedomie a odporúča MZ návrh schváliť.  
 
Komisia finančná podnikateľských činností a informatizácie materiál prerokuje dňa 
21.09.2016. 
  
 
Prílohy:  

1. Uznesenie č.272/XV/2016 zo dňa 24.06.2016 
2. Kópia KM – DJ Banšelova 4, Bratislava 
3. Kópia LV  na stavbu 
4. Kópia protokolu zo dňa 1.7.1992 
5. Kópia KM – DJ Haburská 2, Bratislava 
6. Kópia protokolu  z 27.10.1992 
7. Kópia HZ č.j.: NsP-58/práv./91,MU-568/máj./92 z 24.1.1991 
8. Kópia listu č.j.:  MAGS SNM 54947/10-2/355842 
9. Kópia „Potvrdenie o pridelení súpisného a orientačného čísla č. j.: SÚ/CS 14900/2010/2UHA 

z 25.5.2010 
10. Kópia KM – stavba,   Sklenárová 14, Bratislava 
11. Kópia KM – stavba DJ Pivoňkova 2, Bratislava   
12. Kópia listu Magistrátu hl. m. SR Bratislava č.j.:  MAGS SSN-26908/16-320202 
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