
 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUŽINOV 
 

  

Materiál na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

dňa 27.06.2017 

 

 

Informácia 
 

na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 472/XXVII/2017 bod 6, písm. i) ods. 2 zo 

dňa 18.05.2017, ktorým bola uložená úloha zaradiť uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 

438/XXV/2017 bod 11, písm. g) zo dňa 28.03.2017 o  uskutočnených krokoch vo veci 

uzatvorenia verejného parkoviska na ulici Záhradnícka-Palkovičova, ako riadny bod na 

najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov.  

 

 

Predkladateľ:                                                                        Materiál obsahuje : 

Mgr. Ing. Dušan Pekár, v. r.                                                1. Návrh uznesenia do MZ 

starosta                                                                                 2. Dôvodovú správu 

                                                                                             3. Prílohy 

 

Zodpovední:                        

MVDr. Mariána Gajdoš, v. r. 

zástupca starostu 

 

Prednosta: 

JUDr. Michal Sygút, v. r. 

prednosta 

 

 

JUDr. Eva Poprendová, v. r. 

vedúca odboru právneho 

a správy majetku  

 

 

Spracovateľ: 

JUDr. Lenka Pieterová, v. r. 

referát správy nehnuteľného 

majetku 

 

Materiál bude prerokovaný: 

V  KÚPŽP a D dňa 19.06.2017 

 

 

Bratislava, jún 2017 
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Návrh uznesenia: 

 

 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

 

po prerokovaní materiálu 

 

 

berie na vedomie predloženú informáciu 
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Dôvodová správa 

 

Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov vyplynula úloha z uznesenia č. 

472/XXVII/2017 bod 6, písm. i) ods. 2 zo dňa 18.05.2017 zaradiť uznesenie miestneho 

zastupiteľstva č. 438/XXV/2017 bod 11, písm. g) zo dňa 28.03.2017 o  uskutočnených 

krokoch vo veci uzatvorenia verejného parkoviska na ulici Záhradnícka-Palkovičova, ako 

riadny bod na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Ružinov. Informatívny materiál o  uskutočnených krokoch vo veci uzatvorenia verejného 

parkoviska na ulici Záhradnícka-Palkovičova Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Ružinov zobralo na vedomie schválením programu rokovania XXVII. zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov konaného dňa 18.mája 2017 bod 

6. Rôzne, písm. i) podľa Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov Čl. VI, bod 7. 

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov požiadal listom č. NM/CS18919/2016/1/LPi 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Sekciu správy nehnuteľností o aktuálnu 

majetkovoprávnu informáciu kto je vlastníkom a správcom (na základe ktorého protokolu) 

spevnenej betónovej plochy – nekrytého parkoviska, ktoré sa nachádza na pozemkoch registra 

”C” parc. č. 10800/66 a 10800/67 v katastrálnom území Nivy (spôsob využitia pozemkov 22- 

pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba-cestná, miestna a účelová komunikácia, 

lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti). Zároveň žiadal oznámiť, 

či predmetné parkovisko bolo zaradené a zatriedené do siete miestnych komunikácii, nakoľko 

na základe PROTOKOLU o zverení miestnych komunikácií III. a IV. triedy mestským 

častiam zo dňa 23.3.1992, bola mestskej časti Bratislava–Ružinov zverená miestna 

komunikácia III. triedy Palkovičova ulica v dĺžke vozovky 319 m, chodník pravý a ľavý k nej 

prislúchajúci.  

 

Zároveň bol Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy požiadaný o vyjadrenie, či predmetom 

prevodu okrem pozemkov parc. č. 10800/66 a 10800/67 v katastrálnom území Nivy do 

vlastníctva spoločnosti Consulting BK, a.s., so sídlom na Sartorisovej 8 v Bratislave, IČO : 

35811277 bola aj stavba spevnená betónová plocha – nekryté parkovisko nachádzajúca sa na 

týchto pozemkoch (predaj pozemkov parc. č. 10800/66 a 10800/67 na ktorom sa predmetné 

parkovisko nachádza schválilo Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 1141/2006). V prípade, 

ak majú k dispozícii ďalšie doklady vydané k stavbe parkoviska-záväzné stanovisko, územné 

rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ktoré by preukazovali, kto je 

vlastníkom spevnenej betónovej plochy–s funkciou parkovania na citovaných pozemkoch, 

resp. kto dal predmetnú stavbu postaviť, kedy a v prospech, ktorého stavebníka – vlastníka 

bola stavba kolaudovaná, boli požiadaný o ich predloženie. 

 

O prvú majetkovoprávnu informáciu a poskytnutie dokladov sme požiadali Magistrát 

hlavného mesta SR Bratislavy už v roku 2012 listom č. NM/CS6566/2012/4/LPi, a to 

v súvislosti s listom Okresnej prokuratúry Bratislava II, číslo konania Pd 189/11-21 zo dňa 

29. februára 2012-upozornenie prokurátora podľa § 28 odseku 1 zákona číslo 153/2001 

Zbierky zákonov o prokuratúre v platnom znení. vo veci Združenie občanov Líščie Nivy–

Palkovičova Bratislava–Ružinov.  

 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy k našej žiadosti č. NM/CS18919/2016/1/LPi listom 

č. MAGS OMV 30233/2017-20582 zaslal nasledujúce vyjadrenie: 
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Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1141/2006 zo dňa 28.9.2006 bola so 

spoločnosťou Consulting BK, a.s., so sídlom Sartorisova 8, 821 08 Bratislava uzatvorená dňa 

1.12.2006 Kúpna zmluva č. 04 88 0938 06 00, ktorej predmetom bol prevod pozemkov 

registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 10800/67 – ostatná plocha o výmere 3458 m2 a parc. č. 

10800/66 – ostatné plochy o výmere 106 m2. Do vlastníctva kupujúceho boli prevedené len 

pozemky bez stavby parkoviska, ktoré je na týchto pozemkoch vybudované.  

Parkoviská ani komunikácie nie sú stavbami, ktoré by boli podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 

162/1995 Z. z. (katastrálny zákon) evidované v katastri. Vlastnícke právo k týmto stavbám sa 

preukazuje spravidla kolaudačným rozhodnutím, ktoré deklaruje vlastnícke právo stavebníka 

v ňom uvedeného, resp. ďalšími zmluvami, ktorými pôvodný stavebník môže previesť 

vlastnícke právo k stavbe na ďalších nadobúdateľov.  

 

Hlavné mesto SR Bratislava nedisponuje žiadnymi listinami preukazujúcimi jeho vlastnícke 

právo k stavbe parkoviska na Palkovičovej ulici, ktorá sa nachádza na  pozemkoch registra 

„C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 10800/67 – ostatné plochy o výmere 3458 m2, parc. č. 10800/66–

ostatné plochy o výmere 106 m2. Túto skutočnosť potvrdzuje list oddelenia cestného 

hospodárstva č. MAGS OCH42071/2012/2-271971 zo dňa 28.5.2012, list oddelenia správy 

komunikácií č. MAGS OSK 47703/2016-2/295133 zo dňa 9.6.2016 a list mestskej 

organizácie Generálny investor Bratislavy č. 1212/2016/212 zo dňa 19.7.2016.    

 

Ako je uvedené v liste oddelenia cestného hospodárstva č. MAGS OCH42071/2012/2-271971 

zo dňa 28.5.2012, predmetné parkovisko bolo vybudované v súvislosti so stavbou I. stavba 

KBV Starý Ružinov, staveb. skupina „C“. Keďže zverenie miestnych komunikácií III. a IV. 

triedy bolo vykonané k 1.4.1992, pracovníci Správy pozemných komunikácií (predchodca 

oddelenia cestného hospodárstva) sa od apríla 1992 na preberacích konaniach, ktoré 

nesúviseli s miestnymi komunikáciami I. a II. triedy a prejazdnými úsekmi ciest I., II. a III. 

triedy už nezúčastňovali a miestne komunikácie III. a IV. triedy nepreberali do správy 

a majetku. 

 

Združenie občanov Liščie Nivy – Palkovičova predložilo nasledujúce listiny týkajúce sa 

budovania I. stavby KBV Starý Ružinov, stavebná skupina „C“: 

- stavebné povolenie Zn. Výst.327/149/83/K-4 zo dňa 29.3.1983 pre VHMB na I. stavbu 

KBV Starý Ružinov, staveb. skupina „C“, 

- kolaudačné rozhodnutie Č.j.OÚŽP-03/1992/93/Z-14 zo dňa 11.10.1993 pre Kontrakting, a.s. 

v zastúpení Generálneho investora Bratislavy na objekt Verejné osvetlenie parkoviska               

pri Okrskovom centre zrealizovaného v rámci stavby OS Bratislava – Starý Ružinov, 

- kolaudačné rozhodnutie Č. Výst.327/2348/87/M1.-32 zo dňa 14.7.1987 pre VHMB na 

užívanie 2 bytových jednotiek pre telesne postihnutých občanov v bytovom objekte obytného 

súboru Starý Ružinov – stav. skupina C, obj. C3c na Palkovičovej 15, 

- list č. Kj-Cm/19-93 zo dňa 9.9.1993, ktorého predmetom sú opravné práce na lapákoch 

olejov – OS Starý Ružinov, okrsok „C“, veľké parkovisko, 

- list č. 05/124/93-Bs/Há zo dňa 13.8.1993, ktorým Pozemné stavby š.p. Nitra oznamujú 

spoločnosti KONTRAKT-ING a.s., že stavba 742 OS Ružinov Bratislava je pripravená              

na odovzdanie. 

 

Na základe vyššie uvedených listín predpokladajú, že stavebníkom stavby I. stavba KBV 

Starý Ružinov, stavebná skupina „C“ bola VHMB a neskôr jej právny nástupca GIB, ktorý sa 

však listom č. 1212/2016/212 zo dňa 19.7.2016 vyjadril, že nedisponuje žiadnymi listinami 

preukazujúcimi vlastníctvo k stavbe parkoviska na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. 

č. 10800/66, 10800/67.    
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Medzi listinami predloženými Združením občanov Liščie Nivy – Palkovičova sa nenachádza 

žiadna listina, ktorá by preukazovala vlastnícke právo hlavného mesta SR Bratislava k stavbe 

parkoviska na Palkovičovej ulici, ktorá sa nachádza na  pozemkoch registra „C“ v k. ú. Nivy, 

parc. č. 10800/66, 10800/67.  

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Ružinov na svojom rokovaní dňa 13.06.2017 

prerokovala materiál: Informáciu na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 

472/XXVII/2017 bod 6, písm. i) ods. 2 zo dňa 18.05.2017, ktorým bola uložená úloha zaradiť 

uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 438/XXV/2017 bod 11, písm. g) zo dňa 28.03.2017 o  

uskutočnených krokoch vo veci uzatvorenia verejného parkoviska na ulici Záhradnícka-

Palkovičova, ako riadny bod na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov.  

 

KÚPŽP a D prerokuje materiál: Informáciu na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 

472/XXVII/2017 bod 6, písm. i) ods. 2 zo dňa 18.05.2017, ktorým bola uložená úloha zaradiť 

uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 438/XXV/2017 bod 11, písm. g) zo dňa 28.03.2017 o  

uskutočnených krokoch vo veci uzatvorenia verejného parkoviska na ulici Záhradnícka-

Palkovičova, ako riadny bod na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov na svojom rokovaní dňa 19.06.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. List č. NM/CS6566/2012/4/LPi 

2. List č. MAGS SNM 42140/12-2/310232 

3. List č. MAGS OCH42071/2012/2-271971 

4. List č. NM/CS18919/2016/1/LPi 

5. List č. MAGS OMV 30233/2017-20582  

6. List č. MAGS OCH42071/2012/2-271971 

7. List č. MAGS OSK 47703/2016-2/295133 

8. List č. 1212/2016/212 
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