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v miestnej rade 12.06.2018    Miestna rada p r e r o k o v a l a  
       materiál a o d p o r ú č a  

     predložiť ho do Miestneho zastupiteľstva 
- v komisii    RPHSR  04.06.2018 
- v komisii    ŠMŠ 05.06.2018  
- v komisii    F     07.06.2018     Stanoviská komisií sú obsahom materiálu 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 

- Návrh uznesenia 
- Dôvodovú správu k materiálu 
- Súčasný stav využívania areálu/ grafické znázornenie 
- Návrh využívania areálu /grafické znázornenie 
- Informáciu k nájomne zmluve   



NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA  –  KARLOVA VES 
 

schvaľuje 
 
 
prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 o výmere  250 m2 v zmysle priloženého grafického 
návrhu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia a nájomnej zmluvy a zabezpečenie 
práva prechodu na pozemkoch tvoriacich prístup k predmetu prenájmu počas výstavby 
Skateparku v súlade s ustanovením  § 9a  ods. 9  písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších  predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa tak ako je 
uvedené ďalej nájomcovi Občianske združenie Asociácia Skateboardingu Slovenskej 
republiky, IČO42127211 na dobu od začatia výstavby skateparku do odovzdania a prevzatia 
dokončenej stavby podľa overenej projektovej dokumentácie za cenu 1 Euro za celý objekt na 
celú dobu prenájmu. 

 
 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 
Mestská časť Bratislava -Karlova Ves zriadil pracovnú skupinu zloženú z poslancov MiZ, 
zástupcov MiÚ, ZŠ A. Dubčeka,  združenia rodičov, KŠK a VPS, ktorej úlohou a cieľom je 
pripraviť návrh revitalizácie športového areálu Majerníkova 60. 
Jedným z výstupom tejto pracovnej skupiny je návrh na vybudovanie skateparku tak, ako je 
uvedené v texte nižšie. 
 
Športový areál Majerníkova 
Mestská časť je na základe protokolov č. 118503539900, č. 118803301200, č.215/97 o zverení 
nehnuteľného majetku  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich 
práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v znení neskorších zmien a 
doplnení, správcom nehnuteľného majetku: 

 pozemku parc. č. 1669/576 na LV č. 2513 o výmere  593 m2 
 pozemku parc. č. 1669/584 na LV č. 46 o výmere  1705 m2 
 pozemku parc. č. 1669/586 na LV č. 46 o výmere  671 m2 
 pozemku parc. č. 1669/587 na LV č. 46 o výmere  552 m2 
 pozemku parc. č. 1669/589 na LV č. 46 o výmere  375 m2 
 pozemku parc. č. 1669/590 na LV č. 46 o výmere  19 m2 
 pozemku parc. č. 1669/591 na LV č. 46 o výmere  18 m2 
 pozemku parc. č. 1669/592 na LV č. 46 o výmere  8 m2 
 pozemku parc. č. 1669/596 na LV č. 46 o výmere  576 m2 
 pozemku parc. č. 1669/599 na LV č. 46 o výmere  76 m2 
 pozemku parc. č. 1669/361 na LV č. 4734 o výmere 172 m2 
v kat. území Karlova Ves.  

Na predmetných parcelách sa nachádza Športový areál Majerníkova. 



Športový areál Majerníkova je verejne prístupný šporový areál vybudovaný pri ZŠ Majerníkova 
60.V súčasnosti využívajú tento areál viaceré subjekty, samotná ZŠ Majerníkova, súkromé 
školy Cenada a Esprit, MŠ Majerníkova, športové kluby ako aj obyvatelia Dlhých Dielov. 
Správa areálu je zabezpečovaná v súlade so zriaďovacou listinou VPS prostredníctvom VPS 
(hlavne kosenie areálu), ZŠ Majerníkova (odhŕňanie snehu), Združenia rodičov a zástupcov 
žiakov pri ZŠ Majerníkova (ZRaZŽ) organizuje brigády za účelom zveľadenia a údržby areálu 
a vylepšuje ho už piaty rok. V roku 2017 združenie odpracovalo viac ako 700 brigádnických 
hodín a prostredníctvom rozvojových projektov, na ktoré získava financie z viacerých 
dostupných zdrojov, sa snaží aj o ďalší rozvoj areálu, osadenie osvetlenia dráhy, vybudovanie 
variabilného ihriska s bránkami vo vnútri bežeckého okruhu. V súčasnosti je spolupráca 
subjektov pri údržbe a správe areálu ošetrená rámcovou zmluvou o spolupráci pri údržbe 
a prevádzkovaní športového areálu uzatvorenou medzi MČ BA-KV, VPS a ZRaZŽ, čo bude 
upravené zmluvou o spolupráci. 
  
Koncepcia rozvoja športového areálu. 
Za účelom revitalizácie športového areálu vznikla ako poradný orgán pracovná skupina zložená 
z poslancov MiZ, zástupcov MiÚ, ZŠ A. Dubčeka,  združenia rodičov, KŠK a VPS. 
MČ dala po dohode vypracovať architektonickú štúdiu Ing. arch. Kataríny Šinákovej, v ktorej 
je popísaný súčasný stav ako aj koncepcia rozvoja športového areálu. Architektonická štúdia 
a koncepcia rozvoja školského areálu bola vypracovaná v súlade s Plánom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves schváleným v roku 2016. 
Architektonická štúdia počíta aj s vybudovaním Skateparku, ktoré bolo iniciované Asociáciou 
skateboardingu Slovenskej republiky. 
 
Skatepark v športovom areály  
Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky (ASSR) je dobrovoľná, záujmová 
organizácia, ktorá združuje prívržencov skateboardingu. Cieľom  činnosti asociácie je najmä 
podpora rozvoja skateboardingu a skateboardovej subkultúry v  SR, organizovanie súťaží a 
iných skateboardových podujatí, podpora a realizácia výstavby skateparkov a iných miest 
vhodných pre skateboarding v SR. ASSR združuje všetkých  profesionálnych reprezentantov 
SR a niekoľko desiatok ďalších prívržencov skateboardingu. V období od roku 2007 do 
súčasnosti asociácia prevádzkovala a prevádzkuje športoviská vhodné pre skateboarding, 
usporiadala alebo sa podieľala na usporiadaní množstva  skateboardových pretekov, 
prezentácií, výstav a workshopov. Z menovaného vyberáme  napríklad: 3 ročníky bezplatnej 
letnej prevádzky skateboardovej rampy v klube Intergalaktická obluda, 3 ročníky bezplatnej 
zimnej prevádzky krytého športoviska a interaktívnej  skateboardovej výstavy Instant summer, 
výstavy fotografií na podporu výstavby betónového skateparku (BA-LIK), výstavba a 
prevádzka krytého skateboardového športoviska Bratislava  Bowl, výstavba a prevádza 
skateboardingového areálu Gercenova v Petržalke. 
 
ASSR na konci roka 2017 oslovila s ponukou spolupráce pri výstavbe skteboardingovej plochy 
aj MČ Bratislava-Karlova Ves. Na základe tejto iniciatívy bolo vo Fonde rozvoja športu 
a telovýchovných zariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vyčlenených 8.000 Eur na 
spoluprácu pri jeho výstavbe. 
  
 
Hlavnými cieľmi projektu Skateparku v areáli na Majerníkovej je 
  
1. Vybudovanie atraktívneho miesta pre voľnočasové aktivity mládeže v športovom areáli 

na Dlhých Dieloch, na sídlisku, ktoré je jedným z najľudnatejších sídlisk v Bratislave. 



2. Dobudovanie nových zaujímavých športových prvkov v tejto lokalite s priamym 
zapojením samotnej mládeže považujeme za vhodné riešenie, ktoré je v záujme prevencie 
vzniku rôznych sociálnopatologických javov, ktoré sa tejto cieľovej skupine týkajú 
(drogovej  závislosti,  kriminality a pod.). 

3. Využitie doteraz nevyužívanej plochy v športovom areáli, ktorá bude určená na športové 
aktivity detí a mládeže a vzhľadom na svoje technické vyhotovenie bude v podstate 
bezúdržbová. 

4. Umiestnením plochy bude zaručené, že deti a mládež v priestoroch  skateparku nebudú 
vyrušovať hlukom obyvateľov okolitých domov, lebo vytipovaná plocha je nad cestou. Toto 
umiestnenie bude zároveň zabezpečovať čiastočné osvetlenie plochy verejným osvetlením.  

 
Realizácia projektu Skateparku v areáli na Majerníkovej 
Podľa realizovanej architektonickej štúdie a na základe predbežnej projektovej dokumentácie 
a vizualizácii vypracovaných ASSR je pre umiestnenie jednoduchej stavby potrebné vydanie 
stavebného povolenia. Stavebníkom a žiadateľom o stavebné povolenie bude ASSR, ktorá 
potrebuje pre vydanie stavebného povolenia preukázať vzťah k pozemku, na ktorom 
bude skatepark stáť. 
 
Za účelom výstavby skateparku v areáli na Majerníkovej sa pripravuje zmluva o združení 
finančných prostriedkov a spolupráci pri výstavbe medzi MČ BA_KV, ASSR a ZRaZŠ.  
Predbežná výška rozpočtu na jeho výstavbu je 13 000 €. Park podobného rozsahu by v réžii 
profesionálnej firmy stál viac než 30 000€ (viď realizácia.....). Financovanie bude zabezpečené 
z časti zo zdrojov MČ Bratislava-Karlova Ves (príspevok z Fondu rozvoja športu 
a telovýchovných zariadení) a z časti cez o.z. ASSR a ZRaZŠ (rôzne dotačné a grantové 
schémy). 
 
 
Predošlý úspešný projekt ASSR 
V roku 2017 sa podarilo ASSR v spolupráci s dobrovoľníkmi  postaviť prvý profesionálny 
betónový skatepark v Bratislave. Vznikol v areáli Spojenej školy Sv. Rodiny Gercenova a teraz 
slúži verejnosti aj samotným žiakom. 
 
https://bratislavaden.sk/v-nedelu-otvoria-v-petrzalke-skatepark-gercenova/ 
 
 
Popis plánovaného projektu v športovom areáli na Majerníkovej 
Na nevyužívanej časti športového areálu na Majerníkovej ulici pri ZŠ Alexandra Dubčeka v 
Karlovej Vsi vytvoríme kvalitný skatepark. Priestor sa podľa našej skúsenosti čoskoro stane 
lákadlom lokality - bude slúžiť deťom na korčuliach, kolobežkách a skejtoch. Dennú 
návštevnosť odhadujeme na min. 30 ľudí. Nezabúdame ani na oddychovú zónu pre 
sprevádzajúcich rodičov. Exponovanú stranu nad ulicou plánujeme oddeliť živým plotom. 
Cieľovou skupinou projektu je najmä mládež vo veku 6-20 rokov. Ide o deti, ktorých život sa 
odohráva medzi rovesníkmi na ulici – venujú sa napríklad graffiti, posedávaniu vo výklenkoch, 
alebo ľahkým drogám. Často majú problém začať s kolektívnymi športmi, pretože majú 
problém s rešpektovaním autorít, alebo ich presnou časovou organizáciou. Tu si však sami 
určujú, kedy a ako šport vykonávať a nepotrebujú trénera. Naučia sa kreativite, disciplíne a 
rešpektu seba aj ostatných. Skateboarding teda poskytuje zdravú, duch i telo rozvíjajúcu 
alternatívu k ich doterajším záľubám.  
Vznikom skateparku dostane mládež príležitosť, ako rozumne tráviť voľný čas, stretávať sa s 
priateľmi pri spoločnej neškodnej aktivite a budovať rozsiahle množstvo iných zručností 



(kreativita, sebadisciplína, zdravoveda).  Tieto športy majú veľký význam pri protidrogovej 
prevencii či prevencii násilia a extrémizmu.  
Po ukončení realizácie vznikne bezúdržbová plocha, ktorá bude ďalej žiť vlastným životom. 
Bude možné na nej organizovať súťaže, výstavy a iné podujatia. Plocha si vyžaduje iba občasné 
zametanie. 
 
Umiestnenie: Pozemok Hl. mesta Bratislava SR v správe MČ Bratislava-Karlova Ves, parc.č. 
1669/2. Plocha skateparku bude 250m2, t.j. cca 25m x 8m. Ide o dolnú časť areálu, medzi 
malým basketbalovým ihriskom a cestou. Kópia katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia 
skateparku sa nachádza v prílohe č.1. 
 

 
 
 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 11.06.2018: 
Materiál nebol prerokovaný -  komisia nebola uznášania schopná. 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 04.06.2018: 

Komisia RPHSR 
a) prerokovala materiál a odporúča ho zaradiť na rokovanie MiZ 
b) odporúča venovať zvláštnu pozornosť správe pozemku   
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

Stanovisko komisie školstva mládeže a športu (ŠMŠ) zo dňa 05.06.2018: 
Komisia ŠMŠ odporúča schváliť návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k. ú. Karlova 
Ves počas výstavby Skateparku pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej 
republiky 
Prít.:  6 Za:  5                Proti: 0                 Zdrž.: 1 
 


