
 

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA-RUŽINOV 

 
 

Materiál na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva   

MČ Bratislava-Ružinov 

dňa 17.04.2018 

 

 

 

 

N á v r h 

 
na zrušenie Uznesenia č. 416/XXIV/2017 zo dňa 07.02.2017 Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava–Ružinov   

                                                                          a 

 

na vrátenie pozemkov registra „E“ parc. č. 271 – orná pôda o výmere 577 m², parc. č. 

273/11 – orná pôda o výmere 367 m², pozemku registra „C“ parc. č. 3161/17 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 5 m², kat. úz. Ružinov,  vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov Protokolom č. 23, zo dňa 

30.10.1991 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

 

 

Predkladateľ:                          Materiál obsahuje : 

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

starosta                       2. Dôvodovú správu 

                        3. Prílohy  

Zodpovedný zástupca starostu:                                         

MVDr. Mariána Gajdoš, v.r. 

zástupca starostu 

 

Prednosta : 

Ing. Ignác Olexík, PhD. v.r. 

prednosta 

          

JUDr. Eva Poprendová, v.r.  

vedúca odboru právneho 

a správy majetku        

 

Spracovateľ: 

JUDr. Alica Kučerová, v.r.  

vedúca referátu správy  

nehnuteľného majetku 

 

 

 

 

Bratislava, marec 2018 
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Návrh uznesenia do MZ 

 

Miestne zastupiteľstvo 

MČ Bratislava-Ružinov 

 

A.                                                                    r u š í      

 

 

Uznesenie č. 416/XXIV/2017 zo dňa 07.02.2017 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov 

 

B.                                                                s c h v a ľ u j e  

 

vrátenie a súhlasí s odňatím pozemkov,  kat. úz. Ružinov: 

pozemkov registra „E“  

• parc. č. 271        –   orná pôda  o výmere 577 m²,  LV č. 7868, 

• parc. č. 273/11   –   orná pôda  o výmere 367 m²,  LV č. 7868, 

pozemku registra „C“  

• parc. č. 3161/17  – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m²,  LV č. 1,  

evidovaných na LV č. 7868, LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených 

do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov Protokolom č. 23 zo dňa 30.10.1991, do priamej 

správy hlavného mesta SR Bratislavy, v súlade s čl. 84 ods. 1 písm. d) Štatútu hlavného mesta 

SR Bratislavy z dôvodu potreby plnenia samosprávnych funkcii celomestského charakteru 

uvedených v čl. 28 ods. 2 písm. g) vykonávania výstavby, údržby a správy verejných 

pohrebísk,  

za účelom následného zverenia častí pozemkov registra „E“ parc. č. 271, 273/11 vo výmere 

552 m², podľa geometrického plánu č. p. 10082017, úradne overeného  8.9.2017, pod číslom 

1999/2017, ide o novovytvorenú parcelu registra „C“ parc. č. 3161/20 vo výmere 552 m², 

zastavané plochy a nádvoria a pozemku registra „C“ parc. č. 3161/17 do správy zariadenia 

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Zvyšná časť pozemkov  parc. č. 271 o výmere 

104 m² a pozemku parc. č. 273/11 o výmere 288 m², bude zverená do správy mestskej časti 

Bratislava-Ružinov. 

 

 

C.                                                              o d p o r ú č a 

 

Mgr. Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi mestskej časti oznámiť písomne stanovisko 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov v súlade s prijatým uznesením 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov, primátorovi  hlavného mesta SR 

Bratislavy na žiadosť primátora č. j.: MAGS  OMV 37537/2018-76791, zo dňa 19.02.2018 

(doručenej MÚ MČ Bratislava-Ružinov dňa 02.03.2018). 

 

       T:  27. 04. 2018 
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Dôvodová správa : 

 

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy listom č.j.: MAGS-OMV-49662/16-407717  

zo dňa 07.12.2016, ktorý bol doručený Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov 

22.12.2016, požiadal podľa Čl. 84) ods.1 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  

o stanovisko k odňatiu zvereného majetku. Ide o pozemky na Stachanovskej ulici,  registra 

„E“ v kat. úz. Ružinov: 

• parc. č. 273/11 – orná pôda  o výmere 367 m², kat. úz. Ružinov, 

• parc. č. 271      – orná pôda  o výmere 582 m², kat. úz. Ružinov, 

evidovaných na LV č. 7868, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do 

správy mestskej časti Bratislava-Ružinov (Protokolom č. 23 o zverení obecného majetku 

a sním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava– 

Ružinov“ zo dňa 30.10.1991, ktorým sa majetok zveril bezodplatne do správy dňom 

1.10.1991) do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy, v súlade s čl. 84 ods.1 písm. d) 

Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu potreby plnenia samosprávnych funkcii 

celomestského charakteru uvedených v čl. 28 ods.2 písm. g) vykonávania výstavby, údržby 

a správy verejných pohrebísk, za účelom následného zverenia častí predmetných pozemkov 

vo výmere cca. 500 m², do správy zariadenia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy. 

Zvyšná časť pozemkov bude zverená do  správy mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov Uzn. č. 416/XXIV/2017 zo dňa 

07.02.2017 prerokovalo „Návrh na vrátenie pozemkov registra „E“ parc.č. 273/11 – orná pôda 

o výmere 367 m²,  parc. č. 271 – orná pôda o výmere 582 m², evidovaných na LV č. 7868 , vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a zverených do správy mestskej časti Bratislava-

Ružinov „Protokolom č. 23 zo dňa 30.10.1991 do priamej správy hlavného mesta SR Bratis-

lavy“ a schválilo vrátenie dotknutých pozemkov. 

 

Písomné stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov v súlade s 

prijatým uznesením č. 416/XXIV/2017 zo dňa 07.02.2017 miestneho zastupiteľstva, bolo 

primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy písomne oznámené listom č.j.: Star: NM CS 

144/2017/7/AKU zo dňa 13.02.2017, doručeným 14.02.2017.  

 

Hlavné mesto SR Bratislava v čase od 14.02.2017 do 31.01.2018 protokolom neodňalo 

mestskej časti správu predtým uvedených pozemkov. Po schválení vrátenia pozemkov Uzn. č. 

416/XXIV/2017 zo dňa 07.02.2017 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 

Ružinov nastala zmena vo výmere pozemku registra „E“ parc. č.271 a bol odčlenený aj nový 

pozemok registra „C“ parc. č. 3161/17 geometrickými plánmi, ktoré zadalo vypracovať 

zariadenie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Vzhľadom na uvedené skutočnosti  

primátor hl. m. SR Bratislavy požiadal o nové  stanovisko k odňatiu uvedených pozemkov. Je 

potrebné zrušiť Uznesenie č. 416/XXIV/2017 zo dňa 07.02.2017 Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti  Bratislava-Ružinov a prijať nové uznesenie.  

 

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy listom č. MAGS-OMV-37537/2018-76791 zo dňa 

19.02.2018, doručeným 02.03.2018 Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov 

22.12.2016, požiadal podľa Čl. 84) ods.1 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  

o stanovisko k odňatiu zvereného majetku. Ide o pozemky na Stachanovskej ulici v kat. úz.  
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Ružinov: 

pozemky registra „E“ 

• parc. č. 271       –  orná pôda  o výmere 577 m²,   (LV č.7868), 

• parc. č. 273/11   –  orná pôda  o výmere 367 m²,  (LV č. 7868), 

pozemok registra „C“ 

• parc. č. 3161/17  –  zastavané plochy a nádvoria  o výmere 5 m², (LV č. 1), 

evidovaných na LV č. 7868,  LV č.1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených 

do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov („Protokolom č. 23 o zverení obecného majetku 

a sním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava – 

Ružinov“ zo dňa 30.10.1991, ktorým sa majetok zveril bezodplatne do správy dňom 

1.10.1991) do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s čl. 84 ods.1 písm. d) 

Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu potreby plnenia samosprávnych funkcii 

celomestského charakteru uvedených v čl. 28 ods.2 písm. g) vykonávania výstavby, údržby 

a správy verejných pohrebísk, za účelom následného zverenia častí predmetných pozemkov 

vo výmere cca. 552 m², do správy zariadenia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.  

 

V písomnej žiadosti bolo uvedené: 

Organizácia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy predložila hlavnému mestu SR 

Bratislava geometrický plán č. 10082017 zo dňa 23.07.2017, úradne overeného dňa 

08.09.2017 pod č.j.: 1999/2017, v zmysle ktorého vznikne odčlenením z pôvodných pozem-

kov registra „E“ parc. č. 271 a parc. č. 273/11 nový pozemok registra „C“ parc. č. 3161/20, 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 552 m², pričom zvyšná časť pozemku registra „E“ 

parc.č. 271 o výmere 104 m² a pozemku parc. č. 273/11 o výmere 288 m² bude opätovne 

zverená do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov. Ide o skutkové zameranie - pás zelene, 

pričom do novovytvoreného pozemku nie je zahrnutá komunikácia Stachanovská ulica ani 

chodník vybudovaný pozdĺž nej. 

 

Organizácia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy predložila hlavnému mestu aj 

geometrický plán č. 29032017 zo dňa 04.04.2017, na základe ktorého vznikol pozemok 

registra „C“ parc. č.  3161/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m², zapísaný v KN na 

liste vlastníctva č. 1- vlastník hlavné mesto SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti. 

 

Šetrením na www.katasterportál.sk LV č. 1 bolo zistené: 

Stavba v kat. úz. Ružinov  súp. č. 18574 na parc. č. 500/2 a 3161/17, Stachanovská 62, druh 

stavby : 17 (LV v časti Legenda: Druh stavby: 17- budova na vykonávanie náboženských 

aktivít, krematória a domy smútku), dom smútku je v KN zapísaná na LV č. 1, vlastník hlavné 

mesto SR Bratislava v správe MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, podľa 

zverovacieho protokolu č. 23/96 zo dňa 01.09.1997 ( Z-12618/17).  

 

Pozemky registra „C“ parc. č. 502 a 500/1, 500/2, kat. úz. Ružinov, zapísané v KN na liste 

vlastníctva č. 1, vlastník hlavné mesto SR Bratislava, sú zverené do správy organizácie 

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy. 

 

STANOVISKÁ ODBORNÝCH ÚTVAROV  (UP, D, ŽP): 

Stanoviská odborných útvarov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov k odňatiu  

pozemkov z hľadiska územného plánu, dopravy a životného prostredia, UPI č.j.: UP/CS 

8748/2018/2/ÚP5 zo dňa 08.03.2018:  
  

 

http://www.katasterportál.sk/


 5 

 

 

 

 
 

STANOVISKO  Z HĽADISKA ÚZEMNÉHO PLÁNU:  

Pozemky  registra „E“  parc. č.  273/11, 271 a registra „C“ parc. č.  3161/17, kat. úz. Ružinov, 

sú podľa Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, 

súčasťou stabilizovaného územia, s kódom funkcie 1120 – vyhradená zeleň a tzv. bielej 

plochy. Cintorín Prievoz podľa platného Územného plánu môže zaberať celú funkčnú plochu 

1120 – vyhradená zeleň. Časti parciel  registra „E“ parc. č. 273/11, 271, kat. úz. Ružinov 

v rozsahu 552 m² (nový pozemok registra „C“ č. 3161/20, ktorý vznikol podľa GP 

odčlenením z parciel  registra „E“ parc.č.  273/11, 271, kat. úz. Ružinov), ktoré majú byť 

zverené do správy zariadenia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, sa nachádzajú 

vo funkčnej ploche 1120 – vyhradená zeleň a sú rezervou pre rozšírenie cintorína.  

Cintorín Prievoz so spôsobom využitia funkčnej plochy „cintoríny, urnové háje“  je zaradený 

medzi prevládajúce spôsoby využitia danej funkčnej plochy. Cintorín Prievoz je využitie 

územia, ktoré je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v 

znení zmien a doplnkov. 

 

Časti pozemkov  registra „E“ parc. č.: 273/11, 271, kat. úz. Ružinov, ktoré zasahujú do ulice 

Stachanovská a netvoria rezervu pre rozšírenie cintorína Prievoz, sa nachádzajú v tzv. bielej 

ploche, to je vo funkčnej ploche „námestia a ostatné komunikačné plochy“. Ulicou 

Stachanovská  je vedená miestna komunikácia III. triedy, ktorá je zverená do správy mestskej 

časti Bratislava – Ružinov a ktorá je podľa platného Územného plánu súčasťou komunikačnej 

siete na území hl. mesta SR Bratislavy.  

 

STANOVISKO Z HĽADISKA DOPRAVY 

S odňatím pozemkov bol vyslovený súhlas. 

 

STANOVISKO Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: 

Odbor životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov dáva 

k navrhovanému odňatiu správy pozemkov nasledovné stanovisko: 

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

podľa § 47 je vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, 

povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Postupovať podľa citovaného zákona.  

Povinnosť chrániť zeleň v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.  

 

Upozornenie: 

Predmetné pozemky, počas výstavby (prestavby Domu smútku) boli narušené stavebnou 

činnosťou (pás zelene popri ul. Stachanovská). V prípade opätovného zverenia časti 

pozemkov (novovytvorených) do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, požadujeme aby 

boli pozemky upravené a revitalizované.  
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov Uzn. č. 342/2018 dňa 20.3.2018 prerokovala 

„Návrh na  zrušenie Uznesenia č. 416/XXIV/2018 zo dňa 07.02.2017 Miestneho zastupiteľ- 

stva mestskej časti Bratislava–Ružinov   

                                                                          a 

na vrátenie pozemkov registra „E“ parc. č. 271 – orná pôda o výmere 577 m², parc. č. 

273/11 – orná pôda o výmere 367 m², pozemku registra „C“ parc. č. 3161/17 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 5 m², kat. úz. Ružinov,  vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy,  
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zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov Protokolom č. 23, zo dňa 30.10.1991 

do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy“, zobrala ho na vedomie a odporučila 

miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť.  

 

Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie návrh prerokovala  28.03.2018  

a zobrala ho na vedomie. 

 

 

POZNÁMKA: 

Ak starosta neoznámi primátorovi do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti stanovisko 

miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo s vrátením zvereného 

majetku súhlasí (čl. 84 ods.3 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy).  

 

Ak miestne zastupiteľstvo mestskej časti nesúhlasí s vrátením zvereného majetku, môže sa 

mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov uzniesť, že zverený 

majetok sa mestskej časti odníma (čl. 84 ods.4 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy). 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. List primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. j. MAGS-OMV- 37537/2018-76791  zo 

dňa 19.02.2018 doručený  02.03.2018  

2. Kópia z katastrálnej mapy  

3. Kópia GP č. 10082017 

4. Kópia GP č. 29032017 

5. Kópia LV č. 7868  

6. Kópia LV č. 1 

7. Kópia Uznesenia č. 416/XXIV/2017  MZ MČ Bratislava-Ružinov zo dňa 07.02.2017 

8. Kópia UPI č.j.: UP/CS 8748/2018/2/UP5 zo dňa 08.03.2018 

9.    Stanovisko komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












































