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Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

 

 

ZVEREJŇUJE ZÁMER 
 
 

V súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-

pisov. 

 

 

Výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovných nehnuteľností: 

 

 stavba - materská škola nachádzajú sa na 1. poschodí bytového domu Pavla Horova 1,3,5,7, 

súp.č. 6141 v Bratislave, na ul. Pavla Horova 3, ktorá je vybudovaná na parcele č. 2149/8, 

2149/9, 2149/10, 2878/542, zapísaná na liste vlastníctva č. 3664, spoluvlastnícky podiel na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 94707/760538. 

 

 Spoluvlastnícky podiel 94707/760538 na pozemkoch registra „C“ KN, parcelné číslo 

2149/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 340m², parcelné číslo 2149/9, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 341m², parcelné číslo 2149/10, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 357m², parcelné číslo 2878/542, druh po-

zemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 312m², zapínaný na liste vlastníctva č. 3664. 

 

 Pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 2878/65, druh pozemku ostatná plocha (dvor ma-

terskej školy) o výmere 5791 m², zapínaný na liste vlastníctva č. 1723 

Nehnuteľnosti sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy Mestskej časti 

Bratislava - Devínska Nová Ves so všetkými právami a záväzkami, stavba na základe protokolu č. 

36/92 zo dňa 30.4.1992 a pozemky na základe protokolu č. 8/93 zo dňa 1.9.1992. 

 

 stavba - materská škola na ul. Jána Smreka 8, súpisné číslo 6157, nachádzajúca sa na par-

cele č. 2878/67,  

 pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 2878/67 o výmere 1948m², druh pozemku zasta-

vané plochy a nádvoria,  

 pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 2878/68 o výmere 1971m², druh pozemku zasta-

vané plochy a nádvoria (dvor materskej školy)  
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Nehnuteľnosti sú vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, k.ú. Devínska Nová 

Ves, zapísané na liste vlastníctva č.2328, vedené na Okresnom úrade Bratislava, katastrálnom od-

bore, pre okres Bratislava IV. 

 

 

Dôvodom výpožičky nehnuteľností hodného osobitného je zabezpečenie predprimárneho vzdeláva-

nia, podpora osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálne-emocionálenej, intelektuálnej, telesnej, 

morálnej a estetickej, rozvoj schopností a zručností detí, vytváranie podmienok pre ďalšie vzdelá-

vanie a prípravu na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. 

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je úlohou mestskej časti vytvárať podmienky 

na vzdelávanie jej obyvateľov, preto účelom tohto zámeru je vypožičať  uvedené nehnuteľností na 

zabezpečenie a rozvoj výchovy a vzdelávania detí.  

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves zverejňujeme zámer výpožičky z dôvodu hodného oso-

bitného zreteľa vyššie uvedených nehnuteľností pre Materskú školu, Pavla Horova 3, 841 07 Brati-

slava, IČO: 31 809 006, na dobu neurčitú od 01.04.2017 za účelom zabezpečenia predprimárneho 

vzdelávania, podpory osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálne-emocionálenej, intelektuálnej, 

telesnej, morálnej a estetickej, rozvoj schopností a zručností detí v predškolskom veku v Mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

 

 

Výpožička vyššie uvedených nehnuteľností bude predložený na schválenie na najbližšom rokovaní 

Miestneho zastupiteľstva MČ Devínska Nová Ves, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 

 
Informácie o pripravovaných zámeroch nájdete aj na našej webovej stránke www.devinskanovaves.sk, alebo 

na tel. čísle 02/60201400, kontaktná osoba- Ing. Koprdová. 

 

 
 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 10.02.2017 

 

 

 

v.r. 

Ing. Ignác Olexík, PhD. 

Prednosta Miestneho úradu  

 

http://www.devinskanovaves.sk/

