
 

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – 

RUŽINOV 

Referát správy nehnuteľného majetku 
 

 

Materiál na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava – Ružinov 

dňa 27. 09. 2016 

N á v r h 

 

na nájom časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 704/1 kat. úz. Ružinov za účelom 

vybudovania jednoduchého detského ihriska pre Občianske združenie Vincentínum so sídlom 

Bachova 4, 821 03 Bratislava – Ružinov, IČO: 30795851, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 
 

Predkladateľ:       Obsah materiálu:  

JUDr. Michal Sygút, v. r.      1. Návrh uznesenia 

prednosta   2. Dôvodová správa 

   3. Prílohy 

 

Zodpovední:      

MVDr. Marián Gajdoš, v. r.     

zástupca starostu     

       

 

 

JUDr. Eva Poprendová, v. r.     

vedúca odboru právneho    

a správy majetku    

 

 

JUDr. Alica Kučerová, v. r.  

vedúca referátu správy 

nehnuteľného majetku 

 

 

Spracovateľ: 

JUDr. Alžbeta Šafáriková, v. r.  

referát správy nehnuteľného 

majetku 

 

Materiál bol prerokovaný: 

v MR dňa 13. 09. 2016 

Materiál bude prerokovaný: 

v KFČaI dňa 21. 09. 2016  

Bratislava, september 2016 
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Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona  

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom časti pozemku  

registra „E“ 

 „E“ KN parc. č. 704/1 – orná pôda o výmere 340 m², kat. úz. Ružinov, 

evidovanom na LV č. 7868, nachádzajúcom sa v oplotenom areály školy pri Spojenej škole  

sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava,  

nájomcovi: Občianskemu združeniu Vincentínum, Bachova 4, 821 03 Bratislava – Ružinov, 

IČO: 30795851,  

za účelom vybudovania a prevádzkovania jednoduchého detského ihriska, ktoré bude slúžiť 

na trávenie voľného času žiakov školy,  

na dobu neurčitú, za nájomné 0,50 Eur/m²/rok, čo predstavuje spolu 170,00 €/m²/rok  

s podmienkami: 

- ak pri výstavbe alebo prevádzke nedôjde k záberu alebo poškodeniu zelene, v takomto 

prípade poškodenia zelene je nutné zabezpečiť, t. j. ošetrovanie, udržiavanie a ochranu 

podľa STN 82 7010 o ochrane prírody, 

- výkopové práce sa podľa STN 83 7010 nesmú vykonávať v koreňovom priestore,  

ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať 

ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa pri hĺbení výkopov sa nesmú 

prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, 

- minimálne státie a prejazdy motorových vozidiel na vegetačných plochách a pod 

korunami stromov, 

- po ukončení stavby obnoviť vegetačné plochy aj na okolitých parcelách, ktoré boli 

zasiahnuté stavebnou činnosťou. 

 

 

Tento nájom sa schvaľuje s podmienkou, že nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná  

do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva 

nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí platnosť. 
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Dôvodová správa 

 

PREDMET:  Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 704/1, kat. úz. Ružinov 

 

ŽIADATEĽ:  Občianske združenie Vincentínum so sídlom Bachova 4, 821 03 Bratislava – 

Ružinov, IČO: 30795851 

 

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:  

 

parc. č.            výmera v m²            druh pozemku                           kat. úz.                   LV 

704/1                      340                          orná pôda                              Ružinov                  7868  

 

VLASTNÍCKE VZŤAHY:  

 

     Pozemok parc. č. 704/1 – orná pôda o celkovej výmere 37438 m², kat. úz. Ružinov je, ako 

parcela registra „E“ evidovaný v KN na LV č. 7868 vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorý bol, Protokolom č. 23/91 zo dňa 31. 10. 1991, zverený do správy Mestskej 

časti Bratislava – Ružinov.  

 

     Spätnou identifikáciou bolo zistené, že na časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 704/1  

kat. úz. Ružinov leží pozemok registra „C“ KN parc. č. 1253/1, druh pozemku: ostatné plochy 

o výmere 13127 m², kat. úz. Ružinov, ktorý nemá v katastri nehnuteľností založený list 

vlastníctva. 

 

REŠTITUČNÉ NÁROKY: 

 

     Podľa vyjadrenia Okresného úradu Bratislava, Pozemkového a lesného odboru  

č. OU-BA-PLO-2016/47915/141125/GAL zo dňa 18. 06. 2016, v zmysle zákona č. 229/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 503/2003 Z. z. nebol uplatnený reštitučný nárok 

oprávnenou osobou na pozemkovoknižnú parc. č. 704/1, kat. úz. Ružinov, pôvodne 

evidovanú v PK vložke č. 3218. 

 

SKUTKOVÝ STAV: 

 

     Občianske združenie Vincentínum so sídlom Bachova 4, 821 03 Bratislava - Ružinov,  

IČO: 30795851 získalo od Mestskej časti Bratislava – Ružinov grant za účelom postavenia 

jednoduchého, ľahko odstrániteľného a bezpečného detského ihriska na pozemku  

parc. č. 1253/1, kat. úz. Ružinov.  (Pozemok parcela registra „C“ KN parc. č. 1253/1, kat úz. 

Ružinov nie je evidovaný na liste vlastníctva. Časť požadovaného pozemku leží na pozemku 

parcely registra „E“ KN parc. č. 704/1, kat. úz. Ružinov, ktorý je evidovaný na LV č. 7868  

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a je v správe Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov.)  

 

     Na základe uvedenej skutočnosti požiadalo OZ Vincentínum Bachova 4, 821 03 Bratislava 

o vyjadrenie, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Sekcie správy nehnuteľností, 

oddelenie geodetických činností o vyjadrenie k umiestneniu detského ihriska v areáli školy. 

Listom č. MAGS OGC 44763/2016 zo dňa 11. 05. 2016 bolo OZ Vincentínum zaslané 

vyjadrenie, že v § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) je potrebné k takejto 

stavbe ohlásenie príslušnému stavebnému úradu. Podľa § 5 ods. 2 a) Vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona, je potrebné k ohláseniu drobnej stavby priložiť doklad, ktorým  

sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku.  
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     Žiadosť o súhlas s postavením jednoduchého detského ihriska podalo OZ Vincentínum, 

Bachova 4, 821 03 Bratislava aj Mestskej časti Bratislava – Ružinov v ktorej je uvedené 

nasledovné: 

     Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava (ďalej len škola) je školou, 

poskytujúcou základné a gymnaziálne vzdelanie. V tomto rámci na škole pôsobí aj školský 

klub v čase od 6.30 hod. do 17.00 hod. Školský klub má 12 oddelení a navštevujú ho deti  

I. a II. stupňa základnej školy. Aktuálne je v ňom zapísaných cca 300 detí, ktoré okrem iných 

aktivít trávia najviac voľného času v priestoroch priľahlého dvora – športového areálu ihriska 

a ostatnej voľnej plochy. Tieto plochy slúžia takisto na trávenie voľného času všetkých 

žiakov, pokiaľ sa nachádzajú v priestore školy (napr. počas prestávok medzi vyučovacími 

hodinami). Nakoľko v tomto areáli trávia najmä deti veľa času, požiadali prostredníctvom  

OZ Vincentínum Mestskú časť Bratislava – Ružinov o grant z rozpočtu na rok 2016  

na realizáciu projektu „Urobme deťom ihrisko“. Miestne zastupiteľstvo uznesením  

č. 254/XIV/2016 zo dňa 26. 04. 2016 odsúhlasilo odporúčané granty Grantovou komisiou. 

Zo zdrojov OZ Vincentínum a aj z finančných prostriedkov získaných v rámci grantu 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov majú záujem na pozemku parc. č. 1253/1 postaviť 

jednoduché, ľahko odstrániteľné a bezpečné detské ihrisko (4 herné prvky plne vyhovujúce 

aktuálnym platným bezpečnostným predpisom). Na detskom ihrisku má byť postavená  

herná zostava: „Dvojveža“, lezecká stena, domček “Basta“, terčová stena „Goooool“  

a gumené dopadové plochy – rohože. Herná zostava bude inštalovaná odbornou 

spoločnosťou.  

 

     OZ Vincentínum Bachova 4, 821 03 Bratislava bolo oznámené, že k vybudovaniu 

detského ihriska na danom pozemku v areáli školského dvora, je potrebné ohlásenie 

príslušnému stavebnému, ku ktorému je potrebný doklad preukazujúci vlastníckeho alebo  

iné právo k pozemku. Postupne boli doplňované listiny, potrebné k nájmu časti daného 

pozemku, a to: 

 

- situačný výkres na ktorom je zakreslené umiestnenie 4 hracích prvkov s určením výmery 

navrhovaného detského ihriska v časti oploteného školského areálu súbežného  

s Bachovou ulicou na parcele „E“ KN  parc. č. 704/1, kat. úz. Ružinov,  

- súhlas riaditeľky Spojenej školy sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, 821 03 Bratislava 

Občianskemu združeniu Vincentínum (IČO: 30795851) na realizáciu projektu  

„Urobme deťom ihrisko“, ktorý bol vydaný 17. 05. 2016 pod č.: VDP/449/2016. 

(Stavby: Zákl. škola Sv. Vincenta de Paul, Bachova so súp. č. 3191 na parc. č. 1253/3 

a Gymnázium so súp. č. 3191 na parc. č.  1253/4, kat. úz. Ružinov sú evidované v katastri 

nehnuteľností na LV č. 6138 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva 

vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 

- odpoveď Ministerstva vnútra SR, Sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku č. SHNM-

OSNM4-2016/000901-062 zo dňa 20. 05. 2016 ako vlastníka stavby so súpisným  

číslom 3191 na parc. č. 1253/3 – Zákl. školy Sv. Vincenta de Paul Bachova a stavby  

so súpisným číslom 3191 na parc. č. 1253/4 – Gymnázium, katastrálne územie Ružinov, 

evidovaných na LV č. 6138 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe  

Ministerstva vnútra SR, že nemôže vydať súhlas k vybudovaniu detského ihriska, ktoré 

má byť vybudované na pozemku, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.  

(Taktiež pozemky na ktorých sú uvedené školy umiestnené, a to: parcela registra  

„C“ KN parc. č. 1253/3 a parcela registra „C“ KN parc. č. 1253/4, kat. úz. Ružinov  

sú evidované na LV č. 1 vo vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré ich má  

aj v priamej správe.  
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     Pod č. CS 13233/2016/2/ÚP2 dňa 27. 06. 2016 bola vydaná územnoplánovacia informácia  

a komplexné stanovisko k nájmu časti daného pozemku v kat. úz. Ružinov k účelu využitia 

pozemku: vybudovanie detského ihriska OZ Vincentínum, Bachova 4, 821 03 Bratislava. 

 

DRUH URBANISTICKEJ FUNKCIE: občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 

významu – kód funkcie 201 

 

PRÍPUSTNÉ A NEPRÍPUSTNÉ FUNKČNÉ VYUŽITIE:  

     Podľa Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007 v znení zmien a doplnkov 

02 je parcela č. 1253/1, k. ú. Ružinov súčasťou funkčnej plochy určenej pre funkčné využitie 

„občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu“ – kód 201, stabilizované 

územie. Sú to 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 ochranu a civilnú obranu. Podiel 

funkcie bývania nesmie prekročiť 30 % z celkových podlažných plôch nadzemnej časti 

zástavby funkčnej plochy.  

 

Stanovisko z hľadiska územného plánu: 

     Žiadateľ deklaruje záujem využívať predmetnú parcelu na vybudovanie jednoduchého, 

ľahko odstrániteľného a bezpečného ihriska. V území je prípustné umiestňovať okrem iných 

spôsobov využitia najmä: 

- integrované zariadenia občianskej vybavenosti 

- areály voľného času a multifunkčné zariadenia  

Zámer je v súlade s územným plánom. 

 

Stanovisko z hľadiska dopravy:  

     Referát ÚPaRR z hľadiska dopravy súhlasí s nájom pozemku. 

 

Stanovisko z hľadiska životného prostredia: 

     Referát ŽP a VPS z hľadiska životného prostredia s nájmom časti pozemku súhlasí,  

ak budú dodržané nasledovné podmienky: 

- ak pri výstavbe alebo prevádzke nedôjde k záberu alebo poškodeniu zelene, v takomto 

prípade poškodenia zelene je nutné zabezpečiť, t. j. ošetrovanie, udržiavanie a ochranu 

podľa STN 82 7010 o ochrane prírody. 

- výkopové práce sa podľa STN 83 7010 nesmú vykonávať v koreňovom priestore,  

ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať 

ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa pri hĺbení výkopov sa nesmú 

prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, 

- minimálne státie a prejazdy motorových vozidiel na vegetačných plochách a pod 

korunami stromov, 

- po ukončení stavby obnoviť vegetačné plochy aj na okolitých parcelách, ktoré boli 

zasiahnuté stavebnou činnosťou. 

 

     Materiál bol prerokovaný dňa 13. 09. 2016 v Miestnej rade m. č. Bratislava – Ružinov, 

ktorá odporúča jeho schválenie. 

 

     Materiál bude predložený dňa 21. 09. 2016 na rokovanie Komisie finančnej, 

podnikateľských činností a informatizácie. 
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     Prenájom pozemku navrhujeme schváliť podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona  

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený (iný ako trhový alebo ekonomický záujem), zámer prenajať 

majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním 
nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke,  

ak ju má zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.  

 

     Zámer prenajať nehnuteľný majetok, a to časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 704/1 – 

orná pôda o výmere 340 m², kat. úz. Ružinov bol zverejnený dňa 02. 09. 2016. 

 

 

 

 

Prílohy 

1. Žiadosť. 

2. Oznámenie odsúhlasenia grantu Uznesením č. 254/XVI/2016 zo dňa 26. 04. 2016.  

3. Výpis zo zoznamu občianskych združení zo dňa 02. 02. 2016, REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 

VVS/1-900/90-24370, NÁZOV: Občianske združenie Vincentínum, SÍDLO: Bachova 4, 

821 03 Bratislava – Ružinov, IČO: 30795851. 

4. Zápisnica zo zasadania správnej rady OZ VINCENTÍNUM dňa 12. 09. 2016 o zvolení 

Petra Bílika za predsedu.  

5. Žiadateľom predložený mapový list s vyznačením miesta pozemku registra „C“ KN  

parc. č. 1253/1, kat. úz Ružinov, ktorý nie je evidovaný na LV, na ktorom má byť 

umiestnené jednoduché detské ihrisko. 

6. Výpis z KN na parcelu registra „C“ KN parc. č. 1253/1, kat. úz. Ružinov.  

7. Identifikačný mapový list, zaznamenávajúci pozemok registra „E“ KN parc. č. 704/1,  

kat. úz. Ružinov, evidovaný na LV č. 7868, na ktorom sa v prevažnej väčšine nachádza 

pozemok registra „C“ KN parc. č. 1253/1, kat. úz. Ružinov. 

8. LV č. 7868 na parcelu registra „E“ KN parc. .č 704/1, kat. úz. Ružinov. 

9. Situačný výkres so zakreslením umiestnenia 4 hracích prvkov s určením výmery 

navrhovaného detského ihriska v časti oploteného školského areálu súbežného  

s Bachovou ulicou na parcele „E“ KN  parc. č. 704/1, kat. úz. Ružinov.  

10. Cenová ponuka s názvami a obrázkami hracích prvkov, ktoré majú byť umiestnené  

na jednoduchom detskom ihrisku.  

11. Dva fotografické záznamy časti oploteného školského dvora súbežného z Bachovou 

ulicou, na ktorom má byť umiestnené jednoduché detské ihrisko. 

12. Súhlas Mgr. Andrey Janočkovej, riaditeľky Spojenej školy sv. Vincenta de Paul,  

Bachova 4 vydaný pod č. VDP/449/2016 dňa 17. 05. 2016. 

13. Odpoveď Ministerstva vnútra SR č. SHNM-OSNM4-2016/000901-062 z 20. 05. 2016. 

14. LV č. 6138. 

15. Územnoplánovania informácia a komplexné stanovisko č. CS 13233/2016/2/ÚP2. 

16. Vyjadrenie k uplatneným reštitučným nárokom č.OU-BA-PLO-2016/47915/141125/GAL. 

17. ROZHODNUTIE č. 33/2015 primátora hl. m. SR Bratislavy účinné od 01. 01. 2016  

s prílohou č. 1 - Tabuľka č. 100 položka č. 192 a 192b.  
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