
január 2023 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA 
 
 
 
 
 
Materiál na 2. zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva 
dňa 31.01.2023 
 
 
 
 
 
 

Návrh 
na odzverenie stavby „Futbalového miniihriska“ (parcela č. 1243, k. ú. Dúbravka) 

v správe Základnej školy Pri kríži 11 späť do priamej správy mestskej časti Bratislava-
Dúbravka 

 
 
 
 
 
 
 

Predkladateľ:            
Ing. Rastislav Bagar     
prednosta miestneho úradu       

                        
  

 
 
 
 
Zodpovedný:  
JUDr. Jarmila Machajdíková  
oddelenie majetkovoprávne a legislatívne                                   
 
 
 
 
 
Spracovateľ: 
Pavol Peceň 
oddelenie majetkovoprávne a legislatívne                                   

Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodová správa 
3. Uznesenie MR č. 10/2023 zo dňa 17.01.2023 
4. Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, 

mandátovej a hospodárenia s majetkom 
5. Žiadosť o odzverenie 
6. Protokol č. 18/2007 
7. Kópia katastrálnej mapy so širšími vzťahmi 

 

 
 
 
 
 



2 
 

Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

odzverenie stavby „Futbalového miniihriska“ (parcela č. 1243, k. ú. Dúbravka) v správe 
Základnej školy Pri kríži späť do priamej správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
Dôvodová správa 
 
Skutkový stav: 
 
 Listom zo dňa 02.12.2022, požiadala Základná škola Pri kríži 11, Bratislava (ďalej len 
„základná škola“) mestskú časť Bratislava-Dúbravka o „presun“ majetku zo správy základnej 
školy späť do priamej správy mestskej časti. Predmetom odzverenia je stavba – Futbalové 
miniihrisko (ďalej len „ihrisko“) vo vlastníctve mestskej časti, ktoré stojí na pozemku parc. 
č. 1243, k. ú. Dúbravka a pozostáva z: 

- plochy o rozmeroch 33x18 m, ktorá je pokrytá umelou trávou, 
- mantinelov, oplotenia; 
- ochranných sietí; 
- futbalových bránok; 
- osvetlenia. 

Mestská časť zverila ihrisko do správy základnej školy Protokolom č. 18/2007 zo dňa 
02.04.2007. 

 
 Dôvodom podania žiadosti o odzverenie zo strany správcu – základnej školy je 
skutočnosť, že vzhľadom na stav ihriska, je nutná jeho rekonštrukcia a následná údržba, 
na ktorú základná škola nemá vyčlenené kapitálové zdroje. Prevádzka ihriska je zároveň aj 
energeticky náročná a v vzhľadom na zvyšujúce sa ceny energií základná škola nebude schopná  
pokryť tieto výdavky zo svojho rozpočtu. 
 

------ 

Uznesenie MR č. 10/2023 
zo dňa 17.01.2023 

 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schváliť 
 

odzverenie stavby „Futbalového miniihriska“ (parcela č. 1243, k. ú. Dúbravka) v správe 
Základnej školy Pri kríži späť do priamej správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Hlasovanie:  prítomní:7  za:7  proti:0   zdržali sa:0  nehlasovali:0 
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Uznesenie bolo prijaté. 
------ 

Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom: 
 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
schváliť 
odzverenie stavby „Futbalového miniihriska“ (parcela č. 1243, k. ú. Dúbravka) v správe 
Základnej školy Pri kríži 11, späť do priamej správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, podľa 
predloženého návrhu. 
  
Hlasovanie:  prítomní: 5   za: 5 proti: 0 zdržal sa:       0 
 



ZŠ Pri kríži Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, www.prikrizi.sk

JUDr. Jarmila Machajdíková
samostatný odborný referent oddelenia majetkovo-právneho a legislatívneho
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Vec: Žiadosť o delimitáciu majetku

Na základe oznámenia z MÚ o rekonštrukcii majetku - futbalové miniihrisko, Vás žiadame o presun 
majetku na zriaďovateľa MÚ Bratislava Dúbravka.
Základná škola nemá vyčlenené kapitálové zdroje na rekonštrukciu majetku. Prevádzka miniihriska je 
aj energeticky náročná a vzhľadom na zvyšujúce sa ceny energií 
základná škola nebude schopná v rámci rozpočtu pokrývať spotrebu energie.

V Bratislave 2. 12. 2022 Ing. Andrea Zlochová

[Zadajte text]

Tel, fax: 02/643 669 42 č. ú.: 1636343054/0200 IČO: 36060917

http://www.prikrizi.sk


PROTOKOL 
č. 18/2007

o zverení majetku Mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s ním súvisiacich práv a záväzkov do 
správy Základnej školy, so sídlom Pri Kríži 11, 841 02 Bratislava, 

podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Žatevná č. 2, 841 02 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sandtner, starosta
IČO: 603 406
(ďalej len „odovzdávajúci“)

Základná škola
Pri Kríži č. 11, 841 02 Bratislava
Zastúpená: Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka
IČO: 31777040
(ďalej len „preberajúci“)

Čl. I

1. Predmetom zverenia majetku Mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s ním súvisiacich práv 
a záväzkov do správy Základnej školy je stavba Futbalového miniihriska, ktorú 
nadobudla do vlastníctva Mestská časť Bratislava-Dúbravka na základe Darovacej zmluvy 
č. 220/2006 zo dňa 16.10.2006 od Slovenského futbalového zväzu.

2. Stavba sa nachádza na časti pozemku parc. č. 1243 k.ú. Dúbravka a pozostáva z: 
plochy o rozmeroch 33x18 m, ktorá je pokrytá umelou trávou;
mantinelov, oplotenia;
ochranných sietí;
futbalových bránok;

- osvetlenia.
3. Celková hodnota zvereného majetku - Futbalového miniihriska je 2 170 005,40 Sk.

Čl. II

Majetok uvedený v Čl. I sa zveruje bezodplatne do správy Základnej školy podľa §6 ods. 1 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ku dňu 15. 3. 2007.

Čl. III

1. Základná škola bude vykonávať správu uvedenej nehnuteľnosti v súlade so zákonom č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a platnými zásadami hospodárenia s majetkom 
mestskej časti a s majetkom zvereným do správy mestskej časti.

2. Preberajúci je povinný zverený majetok uvedený v Čl. I využívať na účely vlastnej 
praktickej výuky a na účely prevádzkovania najmä futbalových aktivít pre deti a mládež.



3. Preberajúci môže stavbu Futbalového miniihriska ďalej prenajímať len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom odovzdávajúceho.

4. Základná škola bola zriadená Mestskou časťou Bratislava-Dúbravka na základe 
Zriaďovacej listiny ku dňu 1.7.2004 podľa §19 ods.7 zákona č. 596/2003 Z.z..

5. Preberajúci je povinný udržiavať a ochraňovať zverený majetok, tak aby vlastníkovi 
Mestskej časti Bratislava - Dúbravka nevznikla škoda.

6. Prípadné škody spôsobené na stavbe Futbalového miniihriska je preberajúci povinný 
bezodkladne písomne oznámiť odovzdávajúcemu.

Čl. IV

1. Protokol nadobudne platnosť dňom podpisu poslednou zo strán.
2. Neoddeliteľnú súčasť protokolu tvorí:

- kópia katastrálnej mapy;
- kolaudačné rozhodnutie;
- prevádzkový predpis.

3. Protokol je vyhotovený v 6-tich rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží 3 exempláre.
4. Strany po prečítaní protokolu na znak súhlasu s jeho obsahom tento podpísali.

V Bratislave, dňa

Odovzdávajúci:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Ing. Ján Sandtner 

starosta

V Bratislave, dňa

Preberajúci:

Základná škola 
Mgr. Iveta Mikšíková 

riaditeľka
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