
 

Z Á M E R  

 

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

 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer zámeny z dôvodu prípadu hodného 
osobitného zreteľa pozemkov a stavieb Hlavnému mestu Slovenskej republiky 
Bratislave, a to: 
- pozemok parcely registra „C“, evidovanej na katastrálnej mape s parc. č. 2841/1 o výmere 

56.401 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, 
- pozemok parcely registra „C“, evidovanej na katastrálnej mape s parc. č. 2841/2 o výmere 

115 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, 
- pozemok parcely registra „C“, evidovanej na katastrálnej mape s parc. č. 2841/3 o výmere 

123 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, 
- pozemok parcely registra „C“, evidovanej na katastrálnej mape s parc. č. 2841/4 o výmere 

124 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, 
- pozemok parcely registra „C“, evidovanej na katastrálnej mape s parc. č. 2841/5 o výmere 

11 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, 
- pozemok parcely registra „C“, evidovanej na katastrálnej mape s parc. č. 2841/6 o výmere 

116 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, 
- stavby Skladu so súpisným číslom 4003, postavenej na pozemku s parc. č. 2841/2, druh 

stavby 20, 
- stavby Skladu so súpisným číslom 4004, postavenej na pozemku s parc. č. 2841/3, druh 

stavby 20, 
- stavby Skladu so súpisným číslom 4005, postavenej na pozemku s parc. č. 2841/4, druh 

stavby 20, 
- stavby Skladu so súpisným číslom 4006, postavenej na pozemku s parc. č. 2841/5,  druh 

stavby 20, 
- stavby Skladu so súpisným číslom 4007, postavenej na pozemku s parc. č. 2841/6, druh 

stavby 20,  
- stavby oplotenia nezapísaného na liste vlastníctva č. 4877, postaveného na pozemku 

s parc. č. 2841,  
v k. ú. Záhorská Bystrica, obec Bratislava-Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV, zapísaných 
na liste vlastníctva č. 4877, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, vo 
výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, 
 
za pozemky vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Petržalka, obec Bratislava-Petržalka, okres 
Bratislava V, zapísaných na liste vlastníctva č. 1748, vedenom Okresným úradom Bratislava, 
katastrálnym odborom, a to:  
- pozemok parcely registra „C“, evidovanej na katastrálnej mape s parc. č. 1947 o výmere 

823 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, 
- pozemok parcely registra „C“, evidovanej na katastrálnej mape s parc. č. 1948 o výmere 

3.206 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, 
 

a za pozemky vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Rača, obec Bratislava-Rača, okres Bratislava III, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 400, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym 
odborom, a to:  



- pozemok parcely registra „E“, evidovanej na mape určeného operátu s parc. č. 17548 
o výmere 485 m², druh pozemku: vinice, 

- pozemok parcely registra „E“, evidovanej na mape určeného operátu s parc. č. 17549 
o výmere 486 m², druh pozemku: vinice, 

- pozemok parcely registra „E“, evidovanej na mape určeného operátu s parc. č. 17553 
o výmere 1.299 m², druh pozemku: orná pôda, 

 
 
Zámena častí pozemkov a stavieb, ako prípad hodný osobitného zreteľa vo vyššie uvedenom 
rozsahu bude predložená na schválenie Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja 
dňa 13.12.2019. 
 
 
 
 
 

VYVESENÝ  

na úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja 

a ZVEREJNENÝ 

na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja 

odo dňa 26.11.2019. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 


