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                               Materiál k bodu č. 8 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE 
 

 
Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce 
dňa 28. 06. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Súhlas na uzatvorenie darovacej zmluvy na pozemok registra C KN parc. číslo 
1224/146 – ostatná plocha vo výmere 1  197 m2 a na pozemku vybudovaného detského 
ihriska od firmy DANAIR, s. r. o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava 
 

 
 

Predkladateľ:                    Materiál obsahuje: 
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v.r.                1.dôvodová správa 

                                                                                             2. návrh na uzatvorenie darovacej zmluvy 
                                                                                             3. snímka z katastrálnej mapy 
                                                                                             4. výpis z listu vlastníctva č. 2245, 
                                                                                                 k. ú. Rusovce 
                                                                                             5. vizualizácia detského ihriska 
                                                                                             6. darovacia zmluva 
                                                                                                        

    
   
   
  

 
      

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 
 
 
schvaľuje: 
uzatvorenie darovacej zmluvy medzi MČ Bratislava-Rusovce a firmou DANAIR, s. r. o., 
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, na pozemok registra C KN pacr. číslo 1224/146 – 
ostatná plocha vo výmere 1 197 m2, číslo listu vlastníctva 2245, katastrálne územie Rusovce, 
spolu s vybudovaným detským ihriskom pozostávajúcim najmä z oplotenia ihriska, 
pieskoviska, šmykľaviek, detských preliezačiek, lavičiek a detských hojdačiek.  
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Dôvodová správa 
 
Uznesením č. 218 zo dňa 22. 09. 2016 schválilo miestne zastupiteľstvo uzatvorenie zmluvy 

o budúcej darovacej zmluve na pozemok registra C KN parc. č. 1224/146, nachádzajúci sa 

na ul. Ľudmily Kraskovskej spolu s vybudovaným detským ihriskom, so spoločnosťou 

DANAIR, s. r. o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, ktoré bude v budúcnosti slúžiť 

potrebám všetkých obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rusovce, ale najmä rodinám s 

deťmi z blízkych novopostavených rodinných domov. Zmluva o uzatvorení budúcej darovacej 

zmluvy medzi darcom DANAIR, s. r. o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava a obdarovaným 

Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, bola uzatvorená dňa 20. 

10. 2016.  

 

Dňa 31. 05. 2017 bola mestskej časti doručená od spoločnosti spoločnosťou DANAIR,          

s. r. o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava „Výzva na uzatvorenie darovacej zmluvy“ 

a zároveň aj na prehliadku predmetu darovania. Prehliadka predmetu darovania sa 

uskutočnila dňa 11. 10. 2017 za účasti zamestnanca MČ Ing. Kitanoviča a riaditeľa Ruseka 

m. p., Ing. Straku. Z tejto prehliadky bol vyhotovený protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

s pripomienkou, že na predmete daru (pozemku) je potrebné zarovnať jeho povrch, odstrániť 

burinu a vysiať trávu. Na odstránenie vytknutých nedostatkov bola spoločnosť DANAIR, s. r. 

o. písomne vyzvaná listom zo dňa 07. 02. 2018. Tieto nedostatky boli následne odstránené, 

ale k uzatvoreniu darovacej zmluvy nedošlo. Z uvedeného dôvodu bola spoločnosť DANAIR, 

s. r. o. písomne vyzvaná na uzatvorenie darovacej zmluvy v marci 2018 a v júli 2018, ale 

bezvýsledne.  

 

Začiatkom roka 2021 doručila spoločnosť DANAIR, s. r. o. návrh na uzatvorenie darovacej 

zmluvy, odvolávajúc sa na uznesenie č. 218 zo dňa 22. 09. 2016 a na uzatvorenú zmluvu 

o budúcej darovacej zmluve zo dňa 20. 10. 2016.   

  

Vzhľadom k tomu, že od uzatvorenia Zmluvy o budúcej darovacej zmluve a k uzatvoreniu 

samotnej darovacej zmluvy uplynuli viac ako 4 roky, dovoľujeme si navrhnúť miestnemu  

zastupiteľstvu vyjadriť súhlas na uzatvorenie darovacej zmluvy na predmetný pozemok a na 

ňom vybudovanú plochu pre voľnočasové aktivity (detské ihrisko).  

 

  

 

 

 

 

     Ing. Oľga Stuparinová 
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PRÍLOHA Č. 1 K DAROVACEJ ZMLUVE  
-  

ŠPECIFIKÁCIA VYBAVENIA IHRISKA 
  

 

uzavretej medzi:  
 
Obchodné meno: DANAIR s. r. o.  
Sídlo: Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava 
IČO: 44 950 403 
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 60509/B 
  ako Darcom 

 
a 
 

 

Názov obce:  Mestská časť Bratislava-Rusovce 
Sídlo: Vývojová 8, 851 10  Bratislava   
IČO: 00 304 611 

ako Obdarovaným 
 
 
  

  

   
 
Prvky plochy pre voľnočasové aktivity (detského ihriska):  
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Hracia zostava „Klaudia“ – kolová konštrukcia s lezeckou 

stenou, kĺzačkou, rebríkom a strieškou 

Rozmer: 400×200 cm 

Ochranná zóna: 750×500 cm 

Výška: približne 300 cm 

Veková hranica: 3 až 15 rokov 

Poznámky: ručná výroba, agátové brúsené drevo, vnútorná 

a povrchová úprava nezávadnými prípravkami 
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Dvojhojdačka – Kolová konštrukcia kotvená do betónu s 

dvoma sedákmi 

Rozmer:  200×420 cm 

Ochranná zóna: 675×800 cm 

Výška: približne 250 cm 

Veková hranica: 3 - 15 

Poznámky: ručná výroba, agátové brúsené drevo, vnútorná 

a povrchová úprava nezávadnými prípravkami 
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Hojdačka Kohút/Koník – Drevená konštrukcia na pružine 

kotvená v betónovom základe 2x 

Rozmer:  20×45 cm 

Ochranná zóna: 170×200 cm 

Výška: Cca 70 cm 

Veková hranica: 3 – 12 r 

Poznámky: ručná výroba, agátové brúsené drevo, vnútorná 

a povrchová úprava nezávadnými prípravkami 
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Trojhrazda – Drevená konštrukcia kotvená v betónovom 

základe 

Rozmer:  20×300 cm 

Ochranná zóna: 300×600 cm 

Výška: 200 cm 

Veková hranica: 3 - 15 

Poznámky: ručná výroba, agátové brúsené drevo, vnútorná 

a povrchová úprava nezávadnými prípravkami 
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Vahadlovka – Drevená konštrukcia kotvená v betónovom 

základe, dve dorazové pneumatiky 

Rozmer:  50×300 cm 

Ochranná zóna: 350×600 cm 

Výška: 70cm 

Veková hranica: 3 – 15 r 

Poznámky: ručná výroba, agátové brúsené drevo, vnútorná 

a povrchová úprava nezávadnými prípravkami 
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Parková lavica – Kolová konštrukcia kotvená do betónu 

alebo voľne položená – prenosná 4x 

Rozmer:  160×60 cm 

Ochranná zóna: - 

Výška: približne 80 cm 

Veková hranica: - 

Poznámky: ručná výroba, agátové brúsené drevo, vnútorná a povrchová úprava nezávadnými 

prípravkami 
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Exteriérový stôl na stolný tenis 

Rozmer:  270×150 cm 

Ochranná zóna: - 

Výška: približne 80 

Veková hranica: - 

Poznámky: Konštrukcia stola je z ocele opatrenej náterom Doska 

stola je z plastu 
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Odpadkový kôš – Kolová konštrukcia kotvená do betónu 

s vyberateľnou vložkou z rastrovaného drôtu 4x 

Rozmer:  60×60 cm 

Ochranná zóna: - 

Výška: približne 80 

Veková hranica: - 

Poznámky: ručná výroba, agátové brúsené drevo, vnútorná 

a povrchová úprava nezávadnými prípravkami 

 

 
 


