
Z Á M E R  

 

Bratislavský samosprávny kraj, 
 Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO 36063606 

 
 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer na zámenu pozemkov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa na nasledujúce nehnuteľnosti: 
 
Predmetom bude zámena pozemkov v pomere 1:1 v areáli Školy pre mimoriadne nadané deti 
a gymnázia na Skalickej ulici v Bratislave za účelom majetkovoprávneho vysporiadania. 
 
Bratislavský samosprávny kraj nadobúda do výlučného vlastníctva titulom zámeny 
pozemky v celkovej výmere 221 m2, a to konkrétne: 

 parcela registra C KN, parcelné číslo: 13145/156, o výmere 8 m2, druh pozemku 
ostatné plochy, nachádzajúci sa v okrese Bratislava III, v obci Bratislava – mestská 
časť Nové Mesto, v katastrálnom území Nové Mesto, evidovaný na liste vlastníctva  
č. 4784, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, 

 parcely nachádzajúce sa v okrese Bratislava III, v obci Bratislava – mestská časť Nové 
Mesto, v katastrálnom území Nové Mesto, ktoré vznikli na podklade Geometrického 
plánu na oddelenie pozemkov, p. č. 13145/130, 13145/131, 13145/132, 13145/133, 
13145/134, a to: 

- parcela registra C KN, parcelné číslo: 13145/133, druh pozemku: ostatná 
plocha, o výmere 41 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodného pozemku, 
parcela registra C KN, parcelné číslo: 13145/22, druh pozemku: ostatná 
plocha, o výmere 559 m2, evidovaného na LV 4784,  
a ktorý bude zapísaný do katastra nehnuteľností na podklade 
Geometrického plánu, 

- parcela registra C KN, parcelné číslo: 13145/134, druh pozemku: ostatná 
plocha, o výmere 52 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodného pozemku, 
parcela registra C KN, parcelné číslo: 13145/22, druh pozemku: ostatná 
plocha, o výmere 559 m2, evidovaného na LV 4784,  
a ktorý bude zapísaný do katastra nehnuteľností na podklade 
Geometrického plánu, 

- pozemku, parcela registra C KN, parcelné číslo: 13145/128, druh pozemku: 
ostatná plocha, o výmere 11 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodného 
pozemku, parcela registra C KN, parcelné číslo: 13145/128, druh pozemku: 
ostatná plocha, o výmere 18 m2, evidovaného na LV 4784, a ktorý bude 
zapísaný do katastra nehnuteľností na podklade Geometrického plánu, 

- pozemku, parcela registra C KN, parcelné číslo: 13145/129, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 109 m2, ktorý vznikol oddelením od 
pôvodného pozemku, parcela registra C KN, parcelné číslo: 13145/129, 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 116 m2, 
evidovaného na LV 4784, a ktorý bude zapísaný do katastra nehnuteľností 
na podklade Geometrického plánu 

 
ACS 5, s. r. o. nadobúda do výlučného vlastníctva titulom zámeny pozemok: 

 parcela registra C KN, parcelné číslo: 13145/130, druh pozemku: zastavaná plocha  
a nádvorie, o výmere 221 m2, nachádzajúci sa v okrese Bratislava III, v obci Bratislava 
– mestská časť Nové Mesto, v katastrálnom území Nové Mesto, ktorý vznikol 
oddelením od pôvodného pozemku, parcela registra C KN, parcelné číslo: 13145/20, 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2482 m2, evidovaného na liste 



vlastníctva č. 4196, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, a 
ktorý bude zapísaný do katastra nehnuteľností na podklade Geometrického plánu na 
oddelenie pozemkov, p. č. 13145/130, 13145/131, 13145/132, 13145/133, 13145/134  
 

Návrh na zámenu pozemkov bude predložený na schválenie Zastupiteľstvu Bratislavského 
samosprávneho kraja dňa 13.12.2019.  
 
 
 
 
 
 
 

VYVESENÝ  

na úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja 

od 20.12.2019 do .......................... 

 

a ZVEREJNENÝ 

na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja 

od 20.12.2019 do .......................... 

 

 

 

 
 


