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1.                                                                  Návrh uznesenia  
 

 
        Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

a) vrátenie nehnuteľnosti, pozemku registra E KN parc. č. 17554, zapísaného na LV č. 400 

pre k.ú. Rača, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej 

časti Bratislava-Rača protokolom č. 64/1991 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich 

práv a záväzkov zo dňa 30.09.1991, do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy, 

z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy pod stavbami v areáli SOŠ Hlinícka ul. č. 1, vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja, za účelom zámeny pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v uţívaní Bratislavského samosprávneho kraja; 

 

b) následnú zámenu pozemkov registra C KN parc. č. 1507/6, 1533/3, 422/1, 422/15, 

2850/45, 2850/46, 2850/47, 2850/51, 2850/53 a pozemkov registra E KN parc. č. 17554, 

17555, 17557 a častí „B“ pozemkov parc. č. 17550, 17551, mimo koridoru umiestnenia 

navrhovanej dopravnej stavby s mimoúrovňovou kriţovatkou, ktorá je zaradená do zoznamu 

verejnoprospešných stavieb pod č. D8 – „Prestavba Bojnickej ulice v úseku Roţňavská – 

Vajnorská vrátane mimoúrovňovej kriţovatky s Ivanskou cestou a výstavba v úseku 

Vajnorská – tunel pod Karpatami – Lamačská“ (vonkajší dopravný polokruh), z dôvodu 

majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod 

stavbami vo vlastníctve a v uţívaní Bratislavského samosprávneho kraja; Miestne 

zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača zároveň neodporúča zámenu časti „A“ pozemkov parc. č. 

17550, 17551 a pozemku registra E KN parc. č. 17547, nachádzajúce sa v koridore uvedenej 

dopravnej stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

2.                 Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

         o d p o r ú č a  

 

 

MZ MČ Bratislava-Rača  

 

schváliť  

 

a) vrátenie nehnuteľnosti, pozemku registra E KN parc. č. 17554, zapísaného na LV č. 400 

pre k.ú. Rača, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej 

časti Bratislava-Rača protokolom č. 64/1991 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich 

práv a záväzkov zo dňa 30.09.1991, do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy, 

z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy pod stavbami v areáli SOŠ Hlinícka ul. č. 1, vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja, za účelom zámeny pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v uţívaní Bratislavského samosprávneho kraja; 

 

b) zámenu pozemkov registra C KN parc. č. 1507/6, 1533/3, 422/1, 422/15, 2850/45, 

2850/46, 2850/47, 2850/51, 2850/53 a pozemkov registra E KN parc. č. 17554, 17555, 17557 

a častí „B“ pozemkov parc. č. 17550, 17551, mimo koridoru umiestnenia navrhovanej 

dopravnej stavby s mimoúrovňovou kriţovatkou, ktorá je zaradená do zoznamu 

verejnoprospešných stavieb pod č. D8 – „Prestavba Bojnickej ulice v úseku Roţňavská – 

Vajnorská vrátane mimoúrovňovej kriţovatky s Ivanskou cestou a výstavba v úseku 

Vajnorská – tunel pod Karpatami – Lamačská“ (vonkajší dopravný polokruh), z dôvodu 

majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod 

stavbami vo vlastníctve a v uţívaní Bratislavského samosprávneho kraja; Miestne 

zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača zároveň neodporúča zámenu časti „A“ pozemkov parc. č. 

17550, 17551 a pozemku registra E KN parc. č. 17547, nachádzajúce sa v koridore uvedenej 

dopravnej stavby. 
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3.  Dôvodová správa 
 

PREDMET:  

Vrátenie pozemku registra E KN parc. č. 17554 zapísaného na LV č. 400 pre k.ú. Rača, 

vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, do priamej správy hlavného mesta 

SR Bratislavy z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného 

mesta SR Bratislavy pod stavbami v areáli SOŠ Hlinícka ul. č. 1, vo vlastníctve 

Bratislavského samosprávneho kraja, za účelom zámeny pozemkov vo vlastníctve Hlavného 

mesta SR Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v uţívaní Bratislavského samosprávneho 

kraja. 

 

ŢIADATEĽ:  

Hlavné mesto SR Bratislava. 

 

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:  

K. ú.  parc. č.  LV č.  podiel  výmera druh pozemku 

Rača     17554    400  1/1  1322 m
2
 orná pôda 

 

ÚČEL VRÁTENIA: 

Čl. 84 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – z dôvodu potreby plnenia 

samosprávnych funkcií celomestského charakteru uvedených v čl. 28 ods. 1 písm. a) – 

zabezpečenie hospodárskeho, kultúrneho a sociálneho rozvoja Bratislavy, najmä tvorbu a 

schvaľovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a celomestských koncepcií a 

rozvojových programov. 

 
 

SKUTKOVÝ STAV: 

Návrh predkladáme na základe ţiadosti primátora Hlavného mesta SR Bratislava 

doručenej dňa 07.08.2020, v zmysle čl. 8 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o stanovisko 

k zámene pozemkov pod stavbami vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja a v ich 

areáloch v uţívaní BSK.  Predmetom  zámeny  majú byť nasledovné pozemky nachádzajúce 

sa v k.ú. Rača: 

V areáli SOŠ Hlinícka ul.: 

pozemky registra E KN zapísané na LV č. 400: 

parc. č. 17547 – vinice o výmere 551 m
2
, 

parc. č. 17550 – vinice o výmere 1091 m
2
, 

parc. č. 17551 – vinice o výmere 1511 m
2
, 

parc. č. 17554 – orná pôda o výmere 1322 m
2
, 

parc. č. 17555 – vinice o výmere 1085 m
2
, 

parc. č. 17557 – vinice o výmere 2548 m
2
, pod stavbami SOŠ Hlinícka ul. s obsluţným 

priestorom tvoriacim prístupové komunikácie, spevnené plochy a zeleň; 

 

pred DSS Rača Strelkova ul.: 

pozemky registra C KN zapísané na LV č. 400: 
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parc. č. 1507/6 – záhrady o výmere 554 m
2
, 

parc. č. 1533/3 – ostatné plochy o výmere 4 m
2
, ktoré sú súčasťou oploteného areálu DSS 

Rača a sú uţívane ako spevnené plochy a zeleň a neboli doteraz majetkoprávne usporiadané 

medzi uţívateľom areálu a vlastníkom predmetných pozemkov; 

 

 

v areáli DSS Rača ul. Pri vinohradoch: 

pozemky registra C KN zapísané na LV č. 1248: 

parc. č. 422/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1578 m
2
, 

parc. č. 422/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 445 m
2
, 

parc. č. 2850/45 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 692 m
2
, 

parc. č. 2850/46 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 541 m
2
, 

parc. č. 2850/47 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m
2
, 

parc. č. 2850/51 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m
2
 

parc. č. 2850/53 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m
2
, pod stavbami DSS a ZPS 

Rača. 

 

 Ide o pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú všetky okrem 

pozemku registra E KN parc. č. 17554 v priamej správe Hlavného mesta SR Bratislavy. 

Pozemok parc. č. 17554 zapísaný na LV č. 400 pre k.ú. Rača, vo vlastníctve Hlavného mesta 

SR Bratislavy, je zverený do správy mestskej časti na základe protokolu č. 64/1991 o zverení 

obecného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo dňa 30.09.1991 do správy Mestskej 

časti Bratislava-Rača. 

 

 Zámena sa uskutoční s BSK, ktorý má záujem o majetkoprávne usporiadanie 

pozemkov pod stavbami vo svojom vlastníctve. Predmetom zámeny majú byť pozemky v k.ú. 

Petrţalka, Staré Mesto, Ruţinov, Dúbravka, Karlova Ves na ktorých sú stavby vo vlastníctve 

BSK. 

Zámenou hlavné mesto SR Bratislava získa areál bývalého SOU energetického v k.ú. 

Záhorská Bystrica (stavby aj pozemky), v ktorom by realizovalo svoj zámer rozvíjať bytový 

fond.  

 

 Predmetom zámeny nie sú pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod 

športovým areálom SOŠ Hlinícka ul. a ich uţívanie bude riešené nájomnou zmluvou na dobu 

určitú 25 rokov, pričom tento prenájom bude predmetom schvaľovania na Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. Stanovisko mestskej časti k nájmu, 

s prihliadnutím na budúce vyuţitie pozemkov v zmysle platného územného plánu v danom 

území bolo zaslané na Magistrát dňa 03.09.2020.  

Rovnako nie sú ani predmetom zámeny pozemky v areáli DSS a ZPS Rača na ul. Pri 

vinohradoch, nezastavané stavbami, na ktorých sú spevnené plochy a zeleň a ich uţívanie 

bude riešené navrhovanou nájomnou zmluvou na dobu určitú 25 rokov. 
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 Ţiadosť o vrátenie do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy bola podaná 

v súlade s čl. 84 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu potreby plnenia 

samosprávnych funkcií celomestského charakteru uvedených v čl. 28 ods. 1 písm. a), cit:  

„Bratislave je podľa osobitného predpisu vyhradené 

a) zabezpečovať hospodársky, kultúrny a sociálny rozvoj Bratislavy, najmä tvorbu a 

schvaľovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a celomestských koncepcií a 

rozvojových programov,..“. 

 

V zmysle Čl. 84, ods. 3, „Ak starosta neoznámi primátorovi do dvoch mesiacov odo 

dňa doručenia ţiadosti stanovisko miestneho zastupiteľstva, má sa za to, ţe miestne 

zastupiteľstvo s vrátením zvereného majetku súhlasí“. 

Komisia ţivotného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača na svojom zasadnutí dňa 09.09.2020 odporučila súhlasiť 

s vrátením nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemku registra 

E KN parc. č. 17554 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy a prijala nasledovné 

stanovisko: 

Komisia ţivotného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ MČ 

Bratislava-Rača: 

a) súhlasiť s vrátením nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, 

pozemku registra E KN parc. č. 17554 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy, 

z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy pod stavbami v areáli SOŠ Hlinícka ul. č. 1, vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja, za účelom zámeny pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v uţívaní Bratislavského samosprávneho kraja; 

 

b) vydať súhlasné stanovisko k zámene pozemkov registra C KN parc. č. 1507/6, 1533/3, 

422/1, 422/15, 2850/45, 2850/46, 2850/47, 2850/51, 2850/53 a pozemkov registra E KN parc. 

č. 17554, 17555, 17557 a častí „B“ pozemkov parc. č. 17550, 17551, mimo koridoru 

umiestnenia navrhovanej dopravnej stavby s mimoúrovňovou kriţovatkou, ktorá je zaradená 

do zoznamu verejnoprospešných stavieb pod č. D8 – „Prestavba Bojnickej ulice v úseku 

Roţňavská – Vajnorská vrátane mimoúrovňovej kriţovatky s Ivanskou cestou a výstavba v 

úseku Vajnorská – tunel pod Karpatami – Lamačská“ (vonkajší dopravný polokruh), 

z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v uţívaní Bratislavského samosprávneho kraja. 

Komisia zároveň neodporúča zámenu časti „A“ pozemkov parc. č. 17550, 17551 a pozemku 

registra E KN parc. č. 17547, nachádzajúce sa v koridore uvedenej dopravnej stavby. 

 

Následne bol tento materiál dňa 16.09.2020 prerokovaný Komisiou finančnou 

a majetkovou, ktorá odporučila súhlasiť s vrátením nehnuteľnosti zverenej do správy 

Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemku registra E KN parc. č. 17554 do priamej správy 

hlavného mesta SR Bratislavy. Stanovisko komisie: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača: 
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a) súhlasiť s vrátením nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, 

pozemku registra E KN parc. č. 17554 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy, 

z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy pod stavbami v areáli SOŠ Hlinícka ul. č. 1, vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja, za účelom zámeny pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v uţívaní Bratislavského samosprávneho kraja; 

 

b) vydať súhlasné stanovisko k zámene pozemkov registra C KN parc. č. 1507/6, 

1533/3, 422/1, 422/15, 2850/45, 2850/46, 2850/47, 2850/51, 2850/53 a pozemkov registra E 

KN parc. č. 17554, 17555, 17557 a častí „B“ pozemkov parc. č. 17550, 17551, mimo 

koridoru umiestnenia navrhovanej dopravnej stavby s mimoúrovňovou kriţovatkou, ktorá je 

zaradená do zoznamu verejnoprospešných stavieb pod č. D8 – „Prestavba Bojnickej ulice 

v úseku Roţňavská – Vajnorská vrátane mimoúrovňovej kriţovatky s Ivanskou cestou 

a výstavba v úseku Vajnorská – tunel pod Karpatami – Lamačská“ (vonkajší dopravný 

polokruh), z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta 

SR Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v uţívaní Bratislavského samosprávneho kraja. 

Komisia zároveň neodporúča zámenu časti „A“ pozemkov parc. č. 17550, 17551 a pozemku 

registra E KN parc. č. 17547, nachádzajúce sa v koridore uvedenej dopravnej stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

4. Dokumentácia 
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Pozemok parc. č. 17554 
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DSS Strelkova 2 
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5. Stanoviská stálych komisií  
   Materiál: 

   Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemku registra E KN parc. 

č. 17554 v k. ú. Rača, z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod stavbami 

vo vlastníctve a v uţívaní Bratislavského samosprávneho kraja na účely zámeny nehnuteľností Hlavného mesta SR Bratislavy a 

Bratislavského samosprávneho kraja. 

    
Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia ţivotného prostredia, 

výstavby, územného plánu a 

dopravy 

Komisia ţivotného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ MČ 

Bratislava-Rača: 

a) súhlasiť s vrátením nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, 

pozemku registra E KN parc. č. 17554 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy, 

z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy pod stavbami v areáli SOŠ Hlinícka ul. č. 1, vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja, za účelom zámeny pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v uţívaní Bratislavského samosprávneho kraja; 

 

b) vydať súhlasné stanovisko k zámene pozemkov registra C KN parc. č. 1507/6, 1533/3, 

422/1, 422/15, 2850/45, 2850/46, 2850/47, 2850/51, 2850/53 a pozemkov registra E KN parc. 

č. 17554, 17555, 17557 a častí „B“ pozemkov parc. č. 17550, 17551, mimo koridoru 

umiestnenia navrhovanej dopravnej stavby s mimoúrovňovou kriţovatkou, ktorá je zaradená 

do zoznamu verejnoprospešných stavieb pod č. D8 – „Prestavba Bojnickej ulice v úseku 

Roţňavská – Vajnorská vrátane mimoúrovňovej kriţovatky s Ivanskou cestou a výstavba v 

úseku Vajnorská – tunel pod Karpatami – Lamačská“ (vonkajší dopravný polokruh), z dôvodu 

majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod 

stavbami vo vlastníctve a v uţívaní Bratislavského samosprávneho kraja. Komisia zároveň 

neodporúča zámenu časti „A“ pozemkov parc. č. 17550, 17551 a pozemku registra E KN 

parc. č. 17547, nachádzajúce sa v koridore uvedenej dopravnej stavby. 

A 

  

Komisia finančná a majetková  

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača: 

a) súhlasiť s vrátením nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, 

pozemku registra E KN parc. č. 17554 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy, 

z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy pod stavbami v areáli SOŠ Hlinícka ul. č. 1, vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja, za účelom zámeny pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v uţívaní Bratislavského samosprávneho kraja; 
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b) vydať súhlasné stanovisko k zámene pozemkov registra C KN parc. č. 1507/6, 1533/3, 

422/1, 422/15, 2850/45, 2850/46, 2850/47, 2850/51, 2850/53 a pozemkov registra E KN parc. 

č. 17554, 17555, 17557 a častí „B“ pozemkov parc. č. 17550, 17551, mimo koridoru 

umiestnenia navrhovanej dopravnej stavby s mimoúrovňovou kriţovatkou, ktorá je zaradená 

do zoznamu verejnoprospešných stavieb pod č. D8 – „Prestavba Bojnickej ulice v úseku 

Roţňavská – Vajnorská vrátane mimoúrovňovej kriţovatky s Ivanskou cestou a výstavba v 

úseku Vajnorská – tunel pod Karpatami – Lamačská“ (vonkajší dopravný polokruh), z dôvodu 

majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod 

stavbami vo vlastníctve a v uţívaní Bratislavského samosprávneho kraja. Komisia zároveň 

neodporúča zámenu časti „A“ pozemkov parc. č. 17550, 17551 a pozemku registra E KN 

parc. č. 17547, nachádzajúce sa v koridore uvedenej dopravnej stavby. 

Komisia školská, kultúrna, 

športová a pre podporu 

podnikania a vinohradníctva   

  

 

Komisia sociálna a bytová    

 

 

 

 

  

 


