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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 

predpisov 

 

Výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľností: 
 

 

 Stavba kultúrneho domu, ul. Hradištná 43, súpisné číslo 6546, nachádzajúca sa na pozemku 

parcelné číslo 5/2, 

 pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 5/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

o  výmere 663 m², 

Stavba aj pozemok sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zapísané na liste vlastníc-

tva č. 1 a zverené do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe zverova-

cieho protokolu č. 14/92 zo dňa 3.2.1992. 

 

 Stavba knižnice, ul. Istrijská 6, súpisné číslo 5002, nachádzajúca sa na pozemku parcelné 

číslo 7, zapísaná na liste vlastníctva č. 2. 

 pozemok registra "C" KN  parcelné číslo 7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o 

výmere  1235 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, 

Stavba aj pozemok sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy  a zverené do správy Mest-

skej časti Bratislava- Devínska Nová Ves, stavba na základe zverovacieho protokolu č. 14/92 zo 

dňa 3.2.1992 a pozemok na základe protokolu č. 91/91 zo dňa 30.9.1991. 

 

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

pozemku  parcelné číslo 11, 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 Denova, zapísaný na liste vlastníctva č. 2. 

 

Stavba aj pozemok sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy Mest-

skej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe zverovacieho protokolu č. 14/92 zo dňa 

3.2.1992. 
 



 

 

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je úlohou mestskej časti zabezpečenie pod-

mienok a služieb pre trávenie voľného času v oblasti kultúry, umenia a ďalších aktivít. 

 

Dôvodom výpožičky nehnuteľností hodného osobitného zreteľa je zosúladenie skutkového 

a právneho stavu príspevkovej organizácie Istracentrum, vytvorenie zázemia pre plnenie úloh zria-

dených v zriaďovacej listine a to: 

- zabezpečovanie správy a prevádzky (materiálnej a organizačnej) kultúrnych zariadení 

a s tým spojených technických výkonov, prác a služieb,  

- financovanie vybraných kultúrnych aktivít a iných určených aktivít z finančných prostried-

kov rozpočtu vlastného alebo rozpočtu zriaďovateľa 

- organizovanie kultúrnych a iných podujatí 

- zabezpečovanie programovej náplne kultúrnych inštitúcii a podujatí 

- reklamná a propagačná činnosť v oblasti kultúry, umenia a propagácie aktivít voľného času 

v mestskej časti 

- prevádzkovanie a využívanie spravovaných zariadení a priestorov za účelom vykonávania 

činnosti v oblasti kultúry 

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

osobitného zreteľa vyššie uvedených nehnuteľností pre príspevkovú organizáciu Istracentrum, Hra-

dištná 43, 841 07 Bratislava, IČO: 308 104 93, na dobu neurčitú od 01.08.2017 za účelom vytvore-

nia zázemia pre plnenie úloh zriadených v zriaďovacej listine a plnenie služieb pre trávenie voľného 

času v oblasti kultúry, umenia a ďalších aktivít 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 31.05.2017 

 

 

v.r. 

Ing. Ignác Olexík, PhD. 

Prednosta miestneho úradu  

http://www.devinskanovaves.sk/

