
 

PREBYTOČNÝ MAJETOK BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - vyhlásený zastupiteľstvom        

P.č. názov parcely/budovy výmera m2  L V  k. územie       Poznámka ku majetku 

1. Areál byvalého SOU energetického- Uznesenie 34/2010 pozemok parc.č.3253/7-ostatné plochy 993 

4526 Záhorská Bystrica 
BA-IV prebytočný - voľný 

Pod Holým vrchom 
Okres : Bratislava IV  
M.č. - Záhorská Bystrica 

pozemok parc.č.3253/8-ostatné plochy 458 

pozemok parc.č.3253/15-zastavané plochy a nádvoria 1 262 

pozemok parc.č.3253/16-zastavané plochy a nádvoria 418 

pozemok parc.č.3253/17-ostatné plochy 45 

pozemok parc.č.3253/21-ostatné plochy 346 

pozemok parc.č.3253/23-ostatné plochy 464 

pozemok parc.č.3253/24-lesné pozemky 939 

pozemok parc.č.3253/27-zastavané plochy a nádvoria 22 

pozemok parc.č.3253/28-zastavané plochy a nádvoria 46 

pozemok parc.č.3253/34-zastavané plochy a nádvoria /ihrisko/           1154 

pozemok parc.č.3253/35-zastavané plochy a nádvoria 4 256 

pozemok parc.č.3253/116-zastavané plochy a nádvoria 315 

pozemok parc.č.3253/120-zastavané plochy a nádvoria 1 526 

pozemok parc.č.3253/121-zastavané plochy a nádvoria 308 

pozemok parc.č.3253/122-zastavané plochy a nádvoria 153 

pozemok parc.č.3253/129-zastavané plochy a nádvoria 410 

pozemok parc.č.3253/131-zastavané plochy a nádvoria 272 

pozemok parc.č. 3253/186- zastavané plochy a nádvoria 571 

pozemok parc.č. 3253/187- zastavané plochy a nádvoria 1 292 

Pozemok parc.č. 3253/215 – zastavané plochy a nádvoria (odčlenené z 
p.č.3253/3) 

4 767 

Budova: plaváreň ZB,s.č.7814,parc.č.3253/15  

  Budova: ubyt.barák ZB,.s.č.7814,par.č.3253/18     

  Budova: čisticka odpad. Vôd na par.č. 3253/28     

2. 
Bývalý vojenský areál Vajnory - Uznesenie 34/2010 /+Sv.Jur/ 

pozemok p.č. 2122/1 - ostatné plochy /betónový kryt ako podz.pivnica/ 
13 658 

3103 Vajnory BA III prebytočný - voľný 

 pozemok p.č.2122/3 - zastavané plochy a nádvoria  49 
pozemok p.č.2122/4 - zastavané plochy a nádvoria  66 
pozemok p.č.2122/5 - zastavané plochy a nádvoria  85 
pozemok p.č. 2125/4 - ostatné plochy 1 192 
Stavba- bunker, súp.č. 10211, par.č. 2122/3  

Stavba- bunker, súp.č. 10212, par.č. 2122/4  

Stavba- bunker, súp.č. 10213, par.č. 2122/5  

     

pozemok p.č.2762 - zastavané plochy a nádvoria 1374 3103 Svätý Jur NZ Združenie obcí JURAVA  od 8/2009 na 20 rokov odo dňa vydania 
kolaudačného rozhodnutia /od 13.12.2014/   



Budova: pôv. administrat.prevádz.  súp.č. 846, p.č. 6657/4  3838 Svätý Jur 
prebytočný - voľný 

Budova:  súp.č. 846, p.č. 6657/5  

Pozn: Súč. areálu je p.č. 6657/2, kt. nie je majetkom BSK, nie je evidovaná      
na LV ,avšak evidujeme na nej množstvo dr. stavieb, kt. nie sú  zapísané na LV 
 a nemajú súp. číslo 
Na p.č. 2122/1, 2762 sú evidované aj dr. stavby bez súp. čísla 

3. Budova na Krásnohorskej ul.14 - Uznesenie 34/2010 Budova školy súp. č. 3127. p.č.2796  3192 

3952 

Petržalka 
BA V Objekt v prenájme Správa vzdelávacích budov od 10/2017 na 25r 

Účel: školstvo 
Do 2042 

k.územie Petržalka 
pozemok je vo vlastníctve PETRŽALKA PLUS, s.r.o 2281 

P.č. názov nehnuteľnéh majetku parcely/budovy výmera m2  L V  k.územie       Poznámka ku majetku 

4. Stavby a pozemky býv. SOŠ chemická Vlčie hrdlo pozemok p.č. 13418 / 1 - zastavané plochy a nádvoria 1 785 

4196 Nové Mesto BA III 

Objekt daný do dlhodobého prenájmu OZ Cvernovka od 07/2016 na 
25r. 

Účel: kreatívny priemysel 
Do 2041 

k.ú. Bratislava III- Nové Mesto ( 
Račianska 78- 80 ) 

pozemok p.č. 13418/2 - ostatné plochy 9 449 
pozemok p.č.13418/3 - zastavané plochy a nádvoria 14 
pozemok p.č. 3419/1 - zastavané plochy a nádvoria 1 924 
pozemok p.č.13419/2 - zastavané plochy a nádvoria 142 
pozemok p.č.13419/3 -  zastavané plochy a nádvoria 128 
pozemok p.č.13419/4 -  zastavané plochy a nádvoria 12 333 
pozemok p.č.13419/5 -  zastavané plochy a nádvoria 94 

Budova školy, súp.č.1575 - p.č.13419/1  
 

Budova internátu,  súp.č. 1576 - p.č. 13418/1 
 

Budova - spojovacia chodba súp.č. 1576 - p.č. 13418/3  
 

Budova - spojovacia chodba súp.č. 1576 - p.č. 13419/5  
 

Budova - garáže, súp.č.11726 - p.č.13419/2  
 

Budova - sklad, súp.č. 11727 - p.č. 13419/3  
 

5. Areál Stará Vajnorská cesta -Uznesenie č.62/2010 pozemok, p.č.17063 / 17 zast.plochy a nadvoria /beton.plocha/ 687 

2056 
 

 

Nové Mesto BA III 

prebytočný - voľný 
k.ú. Nové Mesto  

pozemok, p.č.17063 / 34 zastavané plochy a nádvoria 61  
pozemok, p.č.17063 / 21 zastavané plochy a nádvoria 602  

pozemok, p.č.17063 / 33 zastavané plochy a nádvoria 1 953 V prenájme Oberbark Leasing s.r.o ( Zipp office park sr.o. ako lízingový 
nájomca) p.č. 17063,22 a 33 v rozsahu zakresl.v orient.pláne                        

od 10/2020 -10/2045  ÚČEL: šport 
  pozemok, p.č.17063 / 22 zastavané plochy a nádvoria 4 374  DO 2045 

  
Budova - šport.hala,súp.č. 11725 p.č. 17063/11                             
pozemok, p.č. 17063/11 zastavané plochy a nádvoria 936 

 V prenájme ŠKST BRATISLAVA od 12/2014-12/2034 
Účel: šport 

Do 2034 

6. Nehnuteľnosť na Dopravnej 51-býv.SOU dopravné-Uznesenie 
61/2011 pozemok p.č. 4778/10  zastavané plochy a nádvoria 1 013 

1196 Rača BA III 

V prenájme UNINOVA HOSTEL, s.r.o od 4/2009-3/2039 
Účel: ubytovanie VŠ 

Do 2039 

k.územie Rača pozemok p.č. 4778/11 zastavané plochy a nádvoria 585 
Budova súp. č.3079 na parc.4778/10  

Budova súp.č.3079 na parc.4778/11  

pozemok, p.č. 4778/87  ostatné plochy 2 643 
   

Aktualizované 16.02.2022, Mgr. Markošová, oddelenie správy majetku BSK 


