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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: 

 

 

 Časť stavby Milana Pišúta 3, súpisné číslo 5773, nachádzajúca sa na parcele č. 493 , pozos-

távajúca zo zámočníckej dielne a haly vo výmere 275 m². 

Stavba je vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, k.ú. Devínska Nová 

Ves, zapísaná na liste vlastníctva č. 3504. 

 

 pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 491, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

o celkovej výmere 4197 m²,  

 

 pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 492, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

o celkovej výmere 59 m², okrem časti o výmere 9 m², ktorá je v užívaní Dobrovoľného ha-

sičského zboru Mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves,  

 

 pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 493, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

o celkovej výmere 796 m², okrem časti o výmere 119 m², ktorá je v užívaní Dobrovoľného 

hasičského zboru Mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves.  

Pozemky registra „C“ KN parcelné číslo 491, 492 a 493 sú vo vlastníctve Mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves, k.ú. Devínska Nová Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 

3504. 

 

 časť nebytového priestoru vo výmere 167,35 m² v suteréne Dovina pasáže na ul. Milana 

Marečka 8-12, súpisné č. 6108 v Bratislave, nachádzajúci sa na parcele č. 2565/66. Nebyto-

vý priestor je vedený na LV č. 3398 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, zverený 

Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves so všetkými právami a povinnosťami. 

 

 časť stavby (prízemie) kotolne na ul. Hradištná 39, súpisné číslo 5308, nachádzajúca sa na 

parcele č. 11. 

Stavba je vo vlastníctve Hlavného mesta SR BA, k.ú. Devínska Nová Ves, zapísaná na liste 

vlastníctva č. 1. 



 

 

 

 časť pozemku registra „C“ KN, parcelné číslo 11, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, o celkovej výmere 354 m², okrem časti o výmere 177 m², ktorá bude v užívaní 

príspevkovej organizácie IstraCentrum. 

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

verejných priestranstiev, čistenie detských ihrísk, správu verejne zelene, správu a údržbu verejných 

komunikácii,  zber, odvoz a likvidácia odpadu.  

 

Dôvodom výpožičky nehnuteľností hodného osobitného zreteľa je zosúladenie skutkového 

a právneho stavu príspevkovej organizácii Denova, vytvorenie zázemia pre plnenie úloh zriadených 

v zriaďovacej listine a plnenie verejnoprospešných činností. 

 

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

osobitného zreteľa vyššie uvedených nehnuteľností pre príspevkovú organizáciu DENOVA, Eisne-

rova 25, 841 07 Bratislava, IČO: 17 314 054, na dobu neurčitú od 01.06.2017 za účelom vytvorenia 

zázemia pre plnenie úloh zriadených v zriaďovacej listine a plnenie verejnoprospešných činností 

v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

 

 

Výpožička vyššie uvedených nehnuteľností bude predložená na schválenie na najbližšom rokovaní 

Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-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 13.04.2017 

 

 

v.r. 

Ing. Ignác Olexík, PhD. 

Prednosta miestneho úradu  

Odstránené: ¶
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