
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

                                                               
 
 
Materiál  
na zasadnutie miestnej rady                                                                dňa   06. septembra 2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                           dňa   13. septembra 2011 
 
 
 
 

N  Á  V R  H 
na odňatie správy majetku – parkoviska na Komenského námestí v Bratislave, 

nachádzajúceho sa na pozemkoch parcela č. 21385/1 a parcela č. 21386/2 
 
 

 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestnej rady 
 
                                                                             Miestna rada mestskej časti 
PhDr. Tatiana Rosová                                          Bratislava- Staré Mesto  
starostka                                                              o d p o r ú č a 
mestskej časti                                                       Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
                                                                             Bratislava-Staré Mesto 
                                                                             prerokovať predložený návrh 
  
Zodpovedný:                                                       Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
                                                                                        
Mgr. Sven Šovčík                                          
prednosta - v materiáli                                                                                                           
 
Spracovateľ:                                                        Materiál obsahuje: 

- návrh uznesenia                                                
- dôvodovú správu                                

Mgr. Michaela Bauer  
oddelenie právne a                                 
správnych činností 
 

 
 
 
 
 

Bratislava, september 2011  
 
 



 
N  á  v  r  h    u  z  n  e  s  e  n  i  a 

 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A. s ú h la s í  
 
s tým, aby mestská časť Bratislava – Staré Mesto uzavrela s hlavným mestom SR Bratislavy 
dohodu o odňatí správy parkoviska na Komenského námestí v Bratislave, 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Staré Mesto na pozemku parcela č. 21385/1 
a pozemku parcela č.21386/2, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva            
č. 1656, pre katastrálne územie Staré Mesto, Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislava. 
Parkovisko na Komenského námestí bolo Protokolom o zverení miestnych komunikácií III. 
a IV. triedy zverené do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dňa 09.07.1992.  
 
 
 
B. s p l n o m o c ň u j e 

 
starostku mestskej časti Bratislava -Staré Mesto na všetky úkony nevyhnutné k naplneniu 
uznesenia uvedeného v bode A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



D  ô  v  o  d  o  v  á    s  p  r  á  v a 
 

 Na základe Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a Protokolu o zverení miestnych komunikácií III. a IV. triedy do správy mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto zo dňa 09.07.1992, má mestská časť Bratislava – Staré Mesto (ďalej 
len „mestská časť“) zverené hlavným mestom SR Bratislava do správy Komenského námestie 
v Bratislave. Na Komenského námestí sa na pozemku parcela č. 21385/1 a pozemku parcela 
č. 21386/2 nachádza parkovisko.  
 

Oba pozemky mestská časť prenajíma na základe Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 
24.11.2004 v znení dodatku č.1 zo dňa 04.04.2008 a dodatku č. 2 zo dňa 27.05.2009 k tejto 
zmluve, obchodnej spoločnosti KSA a.s., za účelom prevádzkovania parkoviska.  

 
Pozemky parcela č. 21385/1 a parcela č. 21386/2, na ktorých sa parkovisko nachádza, 

nie sú mestskej časti zverené do správy. Pod pozemkom parcela č. 21385/1 sa nachádza časť 
podzemnej prístavby k Slovenskému národnému divadlu. Listom doručeným dňa 30.06.2011 
požiadal primátor hlavného mesta SR Bratislava starostku mestskej časti o súhlas 
s uzatvorením dohody o odňatí správy parkoviska na Komenského námestí, ktoré bolo 
mestskej časti zverené, a ktoré sa nachádza na pozemku  parcela č. 21385/1 a pozemku 
parcela č. 21386/2, a to z dôvodu zjednotenia právneho stavu užívania pozemkov jednak 
v súvislosti s užívaním podzemnej prístavby divadla, ako aj v súvislosti s užívaním 
nadzemnej stavby parkoviska.  

 
V súlade s čl. 84 ods. 3 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy: „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“, 
požiadala, mestská časť listom zo dňa 11.07.2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o predĺženie vyššie uvedenej lehoty dvoch mesiacov, z dôvodu, že predmetnú záležitosť je 
potrebné prejednať na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti. Listom zo dňa 
01.08.2011 primátor súhlasil s predĺžením lehoty dvoch mesiacov na oznámenie stanoviska 
k uzavretiu dohody o odňatí správy parkoviska.  

 
Na základe vyššie uvedených skutočností predkladateľ navrhuje, aby mestská časť 

Bratislava – Staré Mesto uzavrela s hlavným mestom SR Bratislava dohodu o odňatí správy 
parkoviska na Komenského námestí, a tým bude parkovisko na Komenského námestí vrátené 
späť do priamej správy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.  

 
Na základe tejto skutočnosti vstúpi hlavné mesto SR Bratislavy do právneho 

postavenia nového prenajímateľa v zmysle Občianskeho zákonníka.  


