Dodatok č. 3
k Memorandu o spolupráci zo dňa 26. februára 2019
medzi

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo; Prim aciálne nám estie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
štatutárny orgán: Ing. arch. M atúš Valio, prim átor
(ďalej „H lavné m esto“)

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
sídlo: V ajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO: 00 603 147
štatutárny orgán: Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka

f

(ďalej „M estská časť“, obidve spolu aj ako „zm luvné strany“)

Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Zm luvné strany uzatvorili dňa 26. februára 2019 M em orandum o spolupráci, v ktorom sa
dohodli na spolupráci okrem iného (i) vo veciach presadzovania a zavádzania zmien v tvorbe
verejných priestorov s dôrazom na projekty znovuoživenia uzlových m estských priestorov a (ii)
v oblasti zverenia m ajetku do správy alebo odňatia m ajetku zo správy v prípadoch, kde je
predpoklad, že výkon správy m ajetku M estskou časťou alebo Hlavným m estom bude vhodnejší
z hľadiska verejného záujm u (ďalej „M em orandum “). M echanizm om výkonu M em oranda sú
v zm ysle čl. 3 písm. a) M em oranda písom né dodatky k M em orandu, prípadne osobitné zmluvné
vzťahy, ktorým i si zm luvné strany určia jednotlivé ciele a oblasti spolupráce.

2.

M estské kúpele G rôssling sú významnou pam iatkou a spom ienkou na starú Bratislavu a okrem
očistilo športovej funkcie boli aj dôležitým m iestom stretávania sa obyvateľov mesta. Hlavné
mesto chce roky chátrajúcem u objektu prinavrátiť zašlú krásu a eleganciu a spojiť rekreačnú
a športovú funkciu s kultúrnym a spoločenským využitím. Súčasťou projektu obnovy je aj
otvorenie parteru budovy kúpeľov do parčíku na Medenej ulici, ktorý tiež prejde revitalizáciou
a prepojením s chodníkm i v okolí. Prvým krokom k realizácii tohto zám eru bolo schválenie
odňatia správy zelene v parčíku M iestnym zastupiteľstvom mestskej časti B ratislava-Staré
M esto (ďalej len „m iestne zastupiteľstvo“), pričom na základe tejto skutočnosti bol starostkou
M estskej časti podpísaný protokol o vrátení správy m ajetku doručený dňa 27.04.2021
H lavném u mestu.

3.

V dotyku s H orským parkom, obľúbeným cieľom prechádzok nielen Starom ešťanov sa
nachádza areál Prilger-W allnerovej záhrady. Prírodný areál s rozlohou 2,5 hektára so vzácnymi
m okraďam i a pozostatkam i skleníkov a záhradnej architektúry bol dlho zarastený
a neprístupný. H lavné m esto s podporou Nadácie VÚB pripravilo a zrealizovalo projekt
revitalizácie záhrady a jej sprístupnenia verejnosti s novým m obiliárom , detským ihriskom
vysadeným i kvetinovým i záhonm i a priestorom pre kom unitnú záhradu. Riešený priestor
M estských kúpeľov G rôssling zahŕňa aj m iestnu cestu 111. triedy M edená ulica, ktorej správcom

je M estská časť a areál Pruger-W allneroveJ záhrady sa nachádza na pozem koch zverených do
správy M estskej časti.
4.

Hlavné m esto m á záujem aj o ďalšie pozem ky zverené do správy M estskej časti a M estská časť
má záujem na zverení iných nehnuteľností, ktoré toho času zverené nemá, pričom zm luvné
strany sa s prihliadnutím k uzatvoreném u M em orandu dohodli na znení tohto Dodatku č. 3
k M em orandu:

Článok II
Dohoda o vzájomnej výmene správy majetku
1.

2.

n
3.

4.

Zm luvné strany sa dohodli, že
a)

M estská časť po schválení m iestnym zastupiteľstvom vráti do priamej správy Hlavného
m esta pozemky registra „C“, pare. č. 2844, 2845, 2846/1, 2846/2, 2846/3, 2846/4 2846/5,
2847, 2848, 2849/1, 2849/2, 2850/1, 2850/2, 2850/3, 2850/4, 2850/5, 2851, 2852, 2853,
2854, 2855, 2856/4, 2856/7, 2876/11, 2862/1, 2876/8, 2876/85, 2876/86, 2842/2, 2860/5,
2860/1 a 2860/2 a 2876/36, na ktorých sa nachádza areál Prtiger-W allnerovej záhrady, na
základe dňa 05.05.2021 doručenej žiadosti o vrátenie správy m ajetku, zverené do správy
M estskej časti protokolm i č. 93/91 a č. 51/92 za podm ienkv. že jej Hlavné m esto recipročne
zverí pozem ok registra „C“ , pare. č .5 186/2 na ulici K železnej studničke, vedenú ako
záhrada s vým erou 860 m-.

b)

M estská časť po schválení M iestnym zastupiteľstvom mestskej časti B ratislava-Staré M esto
(ďalej len „m iestne zastupiteľstvo“) vráti do priamej správy H lavného m esta časť miestnej
cesty III. triedy M edená ulica zverenej do správy M estskej časti Protokolom o zverení
m iestnych kom unikácií III. a IV. triedy do správy mestskej časti B ratislava-Staré M esto
zo dňa 09. 07. 1992 za podm ienkv, že Hlavné m esto recipročne zverí do správy M estskej
časti časť pozemnej cesty Šafárikovo nám estie, na ktorej je um iestnené parkovisko so
šestnástim i parkovacím i m iestam i a stojanm i na bicykle. Parkovisko sa nachádza na časti
pozemku pare. č. 21340/13, zastavaná plocha s vým erou 525 m~.

M estská časť sa po podpise tohto Dodatku č. 3 k M em orandu zaväzuje predložiť návrh na
vrátenie správy pozem kov uvedených v ods. 1 písm. a) tohto článku na najbližšie rokovanie
m iestneho zastupiteľstva a Hlavné m esto sa zaväzuje predložiť návrh na zverenie pozem kov
uvedených v ods. I písm. a) a b) tohto článku na rokovanie M estského zastupiteľstva Hlavného
m esta Slovenskej republiky B ratislava (ďalej len „m estské zastupiteľstvo“) v septem bri 2021.
V prípade, že návrh na zverenie m ajetku uvedeného v ods. 1 písm. a) a b) tohto článku nebude
na rokovaní m estského zastupiteľstva v septem bri 2021 schválený, hlavné mesto sa zaväzuje
predložiť návrh m ateriálu v najbližšom m ožnom term íne.
M estská časť sa zaväzuje predložiť návrh na vrátenie správy miestnej cesty uvedenej v ods. 1
písm. b) tohto článku na najbližšie zasadnutie m iestneho zastupiteľstva po predložení žiadosti
o vrátenie správy, ktorej súčasťou bude identifikácia rozsahu záberu časti miestnej cesty
M edená ulica, ktorá m á byť vyradená zo siete m iestnych ciest.
Zm luvné strany sa zaväzujú poskytnúť si potrebnú súčinnosť pri vypracovaní zverovacích
a odzverovacích protokolov a pri odovzdaní majetku zo/do správy .

Článok III
Zámena pozemkov
1.

Hlavné m esto je vlastníkom pozemku pare. č. 5183/19, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou
144 ru“ na ulici K železnej studničke susediacim s pozemkam i patriacim i Pam iatkovém u úradu

Slovenskej republiky (ďalej len „Pam iatkový úrad“). M edzi parcelam i vo vlastníctve
Pam iatkového úradu na ulici K železnej studničke evidovaným i na LV č. 3349, je aj parcela č.
5183/9, zastavaná plocha a nádvorie s vým erou 144 m^, o ktorej užívanie má záujem M estská
časť za účelom scelenia a účelnejšieho využitia už zverených pozem kov v tejto lokalite.
2.

Zm luvné strany sa dohodli, že Hlavné m esto požiada Pam iatkový úrad o zám enu pozemku pare.
č. 5183/9 vo vlastníctve Pam iatkového úradu za pozem ok pare. č. 5183/19 vo vlastníctve
Hlavného m esta. V prípade súhlasu Pam iatkového úradu so zám enou a jej následnej realizácie,
zverí Hlavné m esto nadobudnutý pozem ok pare. č. 5183/9 do správy M estskej časti.

V Bratislave

Hlavné m esto SR B ratislava
Ing. arch. M atúš Vallo
prim átor

M e š t s l ^ ^ a ^ B ratislava-Staré M esto
Ing. arch. Zuzana A ufrichtová
starostka

