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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 

 

Výpožička z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľností: 

 

 stavba - materská škola nachádzajú sa na 1. poschodí bytového domu Milana Marečka 

18,20,22, súp.č. 6110 v Bratislave, na ul. Milana Marečka 20, ktorá je vybudovaná na par-

cele č. 2565/41, zapísaná na liste vlastníctva č. 3325, spoluvlastnícky podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 76815/571469. 

 

 Spoluvlastnícky podiel na pozemku registra „C“ KN, parcelné číslo 2565/41 druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 1110 m², zapínaný na liste vlastníctva č. 3325. 

 

 pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 2565/42, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria (dvor materskej školy) o výmere 650 m², zapínaný na liste vlastníctva č. 2. 

 

 pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 2565/43, druh pozemku ostatná plocha (dvor ma-

terskej školy) o výmere 3449 m², zapínaný na liste vlastníctva č. 2. 

 

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. 

118800840300,  pozemok par.č. 2565/41 na základe dodatku protokolu č. 118800840301 

a pozemky par.č. 2565/42, 43 na základe protokolu 11 88 0095 1600. 

 

 stavba - materská škola na ul. Milana Marečka 16, súpisné číslo 6109 nachádzajúca sa na 

parcele č. 2565/69, zapísaná na liste vlastníctva č. 2328. 

 pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 2565/69, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere 1942m², zapísaný na liste vlastníctva č. 2. 

 pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 2565/70, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria (dvor materskej školy), o výmere 5337m², zapísaný na liste vlastníctva č. 2. 
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Stavba je vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, k.ú. Devínska Nová Ves, 

a pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy Mestskej časti Brati-

slava - Devínska Nová Ves so všetkými právami a záväzkami, na základe protokolu 11 88 0095 

1600. 

 

 

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, Milana Marečka 20, 841 08 

Bratislava, IČO:31 808 999, na dobu neurčitú od 01.04.2017 za účelom zabezpečenia predprimár-

neho vzdelávania, podpory osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálne-emocionálenej, intelektuál-

nej, 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  
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