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NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITE ĽSTVA 
 
 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 
 
A. s ú h l a s í  

1. so zverením zelene do správy mestskej časti podľa priloženého zoznamu, ktorá nebola 
doteraz zverená podľa existujúcich zverovacích protokolov /viď. červeným príloha/ 

2. so zverením zelene do správy mestskej časti podľa priloženého zoznamu aj v prípade, 
že nám nebudú z rozpočtu hlavného mesta poskytnutá finančná náhrada za údržbu 
a starostlivosť o zeleň /viď. červeným príloha/ 

3. aby časť komunikácie s cestnou zeleňou na Príjazdnej ulici nebola zverená mestskej 
časti a celú komunikáciu s cestnou zeleňou spravovalo hlavné mesto /viď zeleným 
príloha/ 

4. iné návrhy k zvereniu pozemkov a zelene na území mestskej časti 
 

B. ž i a d a  
1. ,aby sa pri aktualizovaní zverovacích protokolov cestných komunikácii v protokoloch 

uvádzala  aj cestná zeleň  tak, ako je to uvedené v cestnom zákone 
2. vysporiadanie pozemkov pod komunikáciami /vo vlastníctve fyzických a právnických 

osôb/ je úlohou Hlavného mesta SR Bratislavy, 
3. o finančný podiel z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy  k zverenej zeleni na jej 

revitalizáciu, starostlivosť a údržbu.     
 

UZNESENIE MIESTNEJ RADY 
 

Miestna rada po prerokovaní  
 

o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu  prerokovať návrh na určenie pozemkov pre údržbu zverenej zelene 
na území mestskej časti Bratislava – Vajnory.     
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Dôvodová spáva. 

          Hlavné mesto SR Bratislava zaslalo materiály /tabuľky a mapové podklady so 
zoznamom zverovacích  protokolov/ s cieľom ich aktualizácie v mestskom zastupiteľstve  
k údržbe zelene na území mestskej časti Bratislava Vajnory a následne nás požiadalo o názor, 
vyjadrenie aké pozemky a zeleň na nich chceme, resp. nechceme mať zverené do správy 
a teda aj udržiavať a starať sa o ne.  
 K tejto veci sme zvolali pracovné rokovanie za účasti: Ing. Mária Poráziková, Ing. 
Anna Bezdeková, Ľubomír Krištofič, Ing. arch. Ingrid Krumpolcová, Ing. Michaela Hrčková 
a Ing. Marián Blaho zo dňa 28.11.2016 o 10,00 hod.. Na rokovaní sa dohodlo nasledovné: ako 
je uvedené v uznesení. 



4 
 

Prílohy /vypracované p. Hrčková/:  
 
Miesto, výmera a údržba zelene evidovanej v mestskej časti Bratislava-Vajnory                    

Názov plochy  Parcela č.:  Výmera zelene Údržba zelene 

Miestny úrad (sit. plán č.1) 609/5 270 m2 MČ 
Jednota (sit. plán č.2) 2686/5 453 m2 HM 

 609/3  MČ 
Rákusov parčík + Zátur. 
(sit. plán č. 5) 

2671, 2673, 
2672/4 

1861 m2 MČ 

Kostol+okolie (sit. plán 
č.6) 

2669/1, 2684 786 m2 HM 

 2668/10  MČ 
Park Baničová, Park Pod 
lipami + okolie (sit. plán č. 
7) 

2669/1, 2700/1 5952 m2 HM 

 2668/9,673/2  MČ 
Park pred ZŠ  (sit. plán č. 
9) 

2686/5 2265 m2 HM 

Osloboditeľská ul. (sit. 
plán č. 10) 

2686/5, 2668/9 391 m2 HM 

Bytovka Osloboditeľská II 
(sit. plán č.11) 

623/3 567 m2 HM 

Pračanská I.a II.  (sit. plán 
č. 12 a 13) 

2723/1, 2718/1 
2718/2 

1780 m2 MČ 

Buzalková (sit. plán č. 12)  2732/1,2,4,5,6,7
, 8,9,10 

2140 m2 MČ 

Zbrody-Uhliská, Uhliská 
(sit. plán č. 14)  

2726 238 m2 MČ 

Na doline (sit. plán č. 15)  2751/1 793 m2 MČ 
Jurská cesta (sit. plán č. 
22) 

2751/2 4000 m2 MČ 

Kruhový objazd (sit. plán 
č. 16) 

2744/18, 
2745,2744/19 

450 m2 HM 

Rybničná (sit. plán č. 
17,18) 

2681/1 2420 m2 HM 

Roľnícka (sit. plán č. 19) 2695/3,4,5, 12300 m2 HM 

 2697/3,4,5,6,7,8  MČ 
Pri starom letisku (sit. plán 
č. 20) 

2691 1750 m2 HM 

Príjazdná (sit. plán č. 23) 2733/1 548 m2 HM/MČ 
Čierny chodník (sit. plán č. 
24) 

2722/1,2,3 1524 m2 HM 

Šinkovské (sit. plán č.25) 2731/1,2,4,5,6,9
, 10,11,12 

367 m2 MČ 

Tibenského (sit. plán č. 26) 1694/71 560 m2 MČ 
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Názov plochy  Parcela č.:  Výmera zelene Údržba zelene 

Dorastenecká (sit. plán č. 
27) 

2688 824 m2 HM 

Šuty (sit. plán č. 28) 2725,2721,2715, 
1847/5 

448 m2 MČ 

Nad jazierkom (sit. plán č. 
29) 

2678/1 127 m2 MČ 

Pri struhe, K. Brúderovej 
(sit. plán č. 30) 

2700/1 442 m2 MČ 

Zátureckého (sit. plán č. 
31) 

2673 197 m2 MČ 

Koncová (sit. plán č. 32) 2675 734 m2 MČ 
Tomanová (sit. plán č. 33) 2729 2240 m2 MČ 
Šaldová (sit. plán č. 8) 2685 575 m2 MČ 

 
         MČ – Mestská časť Bratislava-Vajnory /v správe/  
         HM – Hlavné mesto Bratislava 

   Poznámka: Pozemok parcely č. 2686/5 registra “C“, k.ú. Vajnory spravuje HM, ale 
údržbu zelene   na pozemku v lokalite park pred ZŠ (situačný plán č.9) a pred 
Jednotou /situačný plán č.2/, vykonáva MČ - žiadame zveriť?. Časť ul. 
Uhliská  pozemok parc.  č. 1696/15 je vo vlastníctve právnickej osoby 
Vajnorská obchodná, s.r.o.. 

 

 


