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1. Návrh uznesenia  
 

 
 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje  
 

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 
140/08/03/16/P zo dňa 08.03.2016 nasledovne: 
 
slová „475/151, časť 674/43 vo výmere menšej o cca 21 m2 určenej geometrickým plánom, 
674/46, 674/47, 674/49, 674/50, 674/56, 674/62-98, 674/144-146, 674/148, 674/149, 674/152, 
674/153, 674/157-159, 674/161, 674/163, 674/164, 674/165, 674/167, 674/168, 674/172, 
674/173, 674/175, 683/12, 683/202, 686/11, 686/30, 738/6, 738/28, 738/37, 738/38, 738/110, 
738/112, 738/113-115, 738/117, 738/119, 1025/12“ 
 
sa nahrádzajú slovami 
 
„475/159, 674/43, 674/46, 674/49, 674/50, 674/56, 674/62-98, 674/144-146, 674/148, 
674/149, 674/152, 674/153, 674/156-159, 674/161, 674/163-165, 674/167, 674/168, 674/172, 
674/173, 674/175, 674/208-210, 674/213, 683/12, 683/102, 683/103, 683/202, 738/113 
a 1025/12“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

2.  Dôvodová správa 
 
PREDMET:  
Vrátenie nehnuteľností zverených do správy mestskej časti Bratislava-Rača v k. ú. Rača do 
priamej správy Hlavného mesta SR Bratislava, za účelom ich zámeny na vybudovanie 
oddychovej zóny v areáli „Polyfunkčný súbor Rača - Rustaveliho“ 
 
ŽIADATE Ľ:  
INTERCOM Development s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 35 866 110  
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:  
Pozemky registra „C“ KN parc. č. 475/159, 674/43, 674/46, 674/49, 674/50, 674/56, 674/62-
98, 674/144-146, 674/148, 674/149, 674/152, 674/153, 674/156-159, 674/161, 674/163-165, 
674/167, 674/168, 674/172, 674/173, 674/175, 674/208-210, 674/213, 683/12, 683/102, 
683/103, 683/202, 738/113 a 1025/12 v k. ú. Rača 
 
ZDÔVODNENIE ZMENY UZNESENIA 
Zmena uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 
140/08/03/16/P zo dňa 08.03.2016 v časti parcelného vymedzenia je spracovaná na základe 
zmien v katastri nehnuteľností vykonaných na základe geometrického plánu č. 46/2015 
spracovaným GEOŠ – g.k., s.r.o., ktorý bol úradne overený dňa 29.01.2016 a geometrického 
plánu 2/2016 spracovaným PIO CHEMPIK GS, s.r.o., ktorý bol úradne overený  
dňa 05.04.2016. 
Zmeny sa týkajú pozemkov, ktoré boli do uznesenia zapracované v čase, keď nebol v katastri 
nehnuteľností zapísaný geometrický plán č. 46/2015 a k spracovaniu neboli dostupné všetky 
aktuálne informácie, takže do návrhu uznesenia boli zapracované pôvodné parcely, z ktorých 
boli neskôr geometrickými plánmi postupne odčleňované súčasné parcely. Súpis pozemkov 
navrhnutých na zámenu zaslaný žiadateľom INTERCOM Development, s.r.o. tak nebolo 
možné v tom čase porovnať a skontrolovať, preto bol stav porovnávaný s aktuálnym stavom 
v katastri nehnuteľností. 
Takisto krátko pred konaním zasadnutia miestneho zastupiteľstva boli robené zmeny 
v rozsahu pozemkov týkajúcich sa 6 parkovacích státí v blízkosti bytového domu Závadská 
16 a taktiež bola doručená žiadosť Ing. Edity Holubicovej a Ing. Danky Kápostášovej 
o zabezpečenie prístupu k ich nehnuteľnosti. V záujme vyhovenia žiadosti v schválenom 
uznesení č. UZN 140/08/03/16/P zo dňa 08.03.2016 sa uvádzala požiadavka na spracovanie 
geometrického plánu za účelom rozdelenia pozemku registra „C“ KN parc. č. 674/43, k.ú. 
Rača. V súčasnosti  k tomuto úkonu už došlo, preto k uvedenej parcele bolo potrebné uviesť 
aktuálny stav. 
Na základe horeuvedených skutočností je potrebné novelou uznesenia zaktualizovať parcelné 
vymedzenie pozemkov určených na vrátenie hlavnému mestu SR Bratislava za účelom ich 
zámeny, aby sa tým predišlo prípadným nezrovnalostiam a vec mohla byť posunutá na ďalšie 
konanie na hlavné mesto. So žiadateľom - spoločnosťou INTERCOM Development, s.r.o. 
boli prekonzultované všetky pozemky navrhované do zámeny nielen z hľadiska zápisu 
nového geometrického plánu 2/2016 a pripravovaného geometrického plánu 31/2016, ale aj 
z pohľadu ich rozmiestnenia pod stavbami a komunikáciami.  
V pripravovanom geometrickom pláne 31/2016 vznikne nová parcela č. 475/159, ktorá je 
odčlenená z parcely č. 475/152 ( pôvodne nezahrnutá do vrátenia mestu a následne zámeny), 
výmera parcely č. 674/172 sa zmenšila o parcelu č. 674/217, ktorá ostáva v správe MČ 
Bratislava-Rača. Znížená je aj výmera parcely č. 674/63, z ktorej je odčlenená parcela  
č. 674/216, ktorá nebude predmetom vrátenia mestu a zámeny. 
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3.  Uznesenie č. UZN 140/08/03/16/P zo dňa 08.03.2016 

 
 



4. Situačný nákres 
 


