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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť  
 
1. Odňatie správy nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v správe 
mestskej časti Bratislava – Rača, k pozemkom  registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 674/210 – 
ostatné plochy vo výmere 21 m2, parc. č.  674/209 – zastavané plochy vo výmere 473 m2, parc. č. 
674/43 – ostatné plochy vo výmere 178 m2, parc. č. 674/46 – zastavané plochy vo výmere 5 m2, 
parc. č. 674/49 – zastavané plochy vo výmere 5 m2, parc. č.  674/50 – zastavané plochy vo výmere 
18 m2, parc. č. 674/56 – zastavané plochy vo výmere 11 m2, parc. č. 674/62 – zastavané plochy vo 
výmere 3 m2, parc. č. 674/156 – ostatné plochy vo výmere 2 m2, parc. č.  674/161 – ostatné plochy 
vo výmere 322 m2, parc. č. 674/167 – ostatné plochy vo výmere 154 m2, parc. č. 674/163 – 
zastavané plochy vo výmere 124 m2, parc. č. 674/164 – zastavané plochy vo výmere 3 m2, parc. č. 
674/165 – ostatné plochy vo výmere 80 m2, parc. č. 674/158 – ostatné plochy vo výmere 27 m2,   

parc. č. 674/144 – ostatné plochy vo výmere 18 m2, parc. č. 674/64 – zastavané plochy vo výmere 
4 m2, parc. č. 674/65 – zastavané plochy vo výmere 9 m2, parc. č.  674/66 – zastavané plochy vo 
výmere 11 m2, parc. č. 674/67 – zastavané plochy vo výmere 2 m2, parc. č.  674/68 – zastavané 
plochy vo výmere 8 m2, parc. č. 674/69 – zastavané plochy vo výmere 12 m2, parc. č. 674/70 – 
zastavané plochy vo výmere 13 m2, parc. č. 674/71 – zastavané plochy vo výmere 13 m2, parc. č. 
674/72 – zastavané plochy vo výmere 12 m2, parc. č. 674/73 – zastavané plochy vo výmere 12 m2, 
parc. č. 674/74 – zastavané plochy vo výmere 12 m2, parc. č. 674/75 – zastavané plochy vo 
výmere 12 m2, parc. č. 674/76 – zastavané plochy vo výmere 12 m2, parc. č. 674/77 – zastavané 
plochy vo výmere 12 m2, 674/78 – zastavané plochy vo výmere 12 m2,  parc. č. 674/79 – 
zastavané plochy vo výmere 12 m2, parc. č. 674/80 – zastavané plochy vo výmere 12 m2,  parc. č. 
674/81 – zastavané plochy vo výmere 12 m2, parc. č. 674/82 – zastavané plochy vo výmere 12 m2, 
parc. č. 674/83 – zastavané plochy vo výmere 11 m2, parc. č. 674/84 – zastavané plochy vo 
výmere 9 m2, parc. č. 674/85 – zastavané plochy vo výmere 1 m2, parc. č. 674/86 – zastavané 
plochy vo výmere 4 m2, parc. č. 674/87 – zastavané plochy vo výmere 177 m2, parc. č. 674/88 – 
zastavané plochy vo výmere 50 m2, parc. č. 674/89 – ostatné plochy vo výmere 26 m2, parc. č.  
674/90 – ostatné plochy vo výmere 26 m2, parc. č. 674/168 – ostatné plochy vo výmere 57m2, 
parc. č. 674/91 – zastavané plochy vo výmere 146 m2, parc. č. 674/92 – zastavané plochy vo 
výmere 10 m2, parc. č. 674/93 – zastavané plochy vo výmere 4 m2, parc. č.  674/94 – zastavané 
plochy vo výmere 1 m2, parc. č. 674/95 – zastavané plochy vo výmere 39 m2, parc. č. 674/96 – 
zastavané plochy vo výmere 9 m2, parc. č. 674/97 – zastavané plochy vo výmere 8 m2, parc. č. 
674/98 – zastavané plochy vo výmere 1 m2, parc. č. 674/145 – zastavané plochy vo výmere 8 m2, 
parc. č. 674/146 – zastavané plochy vo výmere 13 m2, parc. č. 674/213 – zastavané plochy vo 
výmere 7 m2, parc. č.  674/148 – ostatné plochy vo výmere 9 m2, parc. č. 674/157 – zastavané 
plochy vo výmere 9 m2, parc. č. 674/172 – ostatné plochy vo výmere 66 m2, parc. č. 674/173 – 
ostatné plochy vo výmere 87 m2, parc. č. 674/175 – ostatné plochy vo výmere 62 m2, parc. č. 



674/149 – ostatné  plochy vo výmere 24 m2, parc. č. 674/152 – ostatné plochy vo výmere 69 m2, 
parc. č. 674/159 – ostatné  plochy vo výmere 8 m2, parc. č. 674/63 – ostatné plochy vo výmere               
85 m2, parc. č. 674/153 – ostatné  plochy vo výmere 15 m2, parc. č. 674/208 – zastavané plochy vo 
výmere 16 m2, parc. č. 683/102 – zastavané plochy vo výmere 9 m2, parc. č. 683/103 – zastavané 
plochy vo výmere 9 m2, parc. č. 683/202 – ostatné plochy vo výmere 20 m2, evidované  na LV č. 
9856, parc. č. 1025/12 – zastavané plochy vo výmere 23 m2 - LV č. 1, parc. č. 738/113 – ostatné 
plochy vo výmere 21 m2, parc. č.  683/12 – ostatné  plochy vo výmere 18 m2, parc. č.  475/159 – 
ostatné  plochy vo výmere 72 m2, evidované na LV č. 9856.  
 
2. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8  písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov v k. ú. Rača, a to pozemkov 
registra „C“ KN, parc. č. 674/210 – ostatné plochy vo výmere 21 m2, parc. č.  674/209 – zastavané 
plochy vo výmere 473 m2, parc. č. 674/43 – ostatné plochy vo výmere 178 m2, parc. č. 674/46 – 
zastavané plochy vo výmere 5 m2, parc. č. 674/49 – zastavané plochy vo výmere 5 m2, parc. č. 
674/50 – zastavané plochy vo výmere 18 m2, parc. č. 674/56 – zastavané plochy vo výmere 11 m2, 
parc. č. 674/62 – zastavané plochy vo výmere 3 m2, parc. č. 674/156 – ostatné plochy vo výmere 2 
m2, parc. č. 674/161 – ostatné plochy vo výmere 322 m2, parc. č. 674/167 – ostatné plochy vo 
výmere 154 m2, parc. č. 674/163 – zastavané plochy vo výmere 124 m2, parc. č. 674/164 – 
zastavané plochy vo výmere 3 m2, parc. č. 674/165 – ostatné plochy vo výmere 80 m2, parc. č. 
674/158 – ostatné plochy vo výmere 27 m2, parc. č.  674/144 – ostatné plochy vo výmere 18 m2, 
parc. č. 674/64 – zastavané plochy vo výmere 4 m2, parc. č.  674/65 – zastavané plochy vo výmere 
9 m2, parc. č. 674/66 – zastavané plochy vo výmere 11 m2, parc. č. 674/67 – zastavané plochy vo 
výmere 2 m2, parc. č. 674/68 – zastavané plochy vo výmere 8 m2, parc. č. 674/69 – zastavané 
plochy vo výmere 12 m2, parc. č. 674/70 – zastavané plochy vo výmere 13 m2, parc. č. 674/71 – 
zastavané plochy vo výmere 13 m2, parc. č.  674/72 – zastavané plochy vo výmere 12 m2, parc. č. 
674/73 – zastavané plochy vo výmere 12 m2, parc. č. 674/74 – zastavané plochy vo výmere 12 m2, 
parc. č. 674/75 – zastavané plochy vo výmere 12 m2, parc. č. 674/76 – zastavané plochy vo 
výmere 12 m2, parc. č. 674/77 – zastavané plochy vo výmere 12 m2, parc. č. 674/78 – zastavané 
plochy vo výmere 12 m2, parc. č. 674/79 – zastavané plochy vo výmere 12 m2, parc. č. 674/80 – 
zastavané plochy vo výmere 12 m2, parc. č. 674/81 – zastavané plochy vo výmere 12 m2, parc. č. 
674/82 – zastavané plochy vo výmere 12 m2, parc. č. 674/83 – zastavané plochy vo výmere 11 m2, 
parc. č. 674/84 – zastavané plochy vo výmere 9 m2, parc. č. 674/85 – zastavané plochy vo výmere 
1 m2, parc. č. 674/86 – zastavané plochy vo výmere 4 m2, parc. č.  674/87 – zastavané plochy vo 
výmere 177 m2, parc. č. 674/88 – zastavané plochy vo výmere 50 m2, parc. č. 674/89 – ostatné 
plochy vo výmere 26 m2, parc. č. 674/90 – ostatné plochy vo výmere 26 m2, parc. č. 674/168 – 
ostatné plochy vo výmere 57m2, parc. č. 674/91 – zastavané plochy vo výmere 146 m2, parc. č. 
674/92 – zastavané plochy vo výmere 10 m2, parc. č. 674/93 – zastavané plochy vo výmere 4 m2, 
parc. č. 674/94 – zastavané plochy vo výmere 1 m2, parc. č. 674/95 – zastavané plochy vo výmere 
39 m2, parc. č. 674/96 – zastavané plochy vo výmere 9 m2, parc. č. 674/97 – zastavané plochy vo 
výmere 8 m2, parc. č. 674/98 – zastavané plochy vo výmere 1 m2, parc. č. 674/145 – zastavané 
plochy vo výmere 8 m2, parc. č. 674/146 – zastavané plochy vo výmere 13 m2, parc. č. 674/213 – 
zastavané plochy vo výmere 7 m2, parc. č. 674/148 – ostatné plochy vo výmere 9 m2, parc. č. 
674/157 – zastavané plochy vo výmere 9 m2, parc. č. 674/172 – ostatné plochy vo výmere 66 m2 , 
parc. č. 674/173 – ostatné plochy vo výmere 87 m2, parc. č.  674/175 – ostatné plochy vo výmere 
62 m2, parc. č. 674/149 – ostatné  plochy vo výmere 24 m2, parc. č. 674/152 – ostatné plochy vo 
výmere 69 m2, parc. č. 674/159 – ostatné  plochy vo výmere 8 m2, parc. č. 674/63 – ostatné plochy  
vo výmere 85 m2, parc. č. 674/153 – ostatné  plochy vo výmere 15 m2, parc. č. 674/208 – 
zastavané plochy vo výmere 16 m2, parc. č. 683/102 – zastavané plochy vo výmere 9 m2, parc. č. 
683/103 – zastavané plochy vo výmere 9 m2, parc. č. 683/202 – ostatné plochy vo výmere 20 m2 , 
evidované  na LV č. 9856, parc. č. 1025/12 – zastavané plochy vo výmere 23 m2 , LV č. 1, parc. č. 
738/113 – ostatné plochy vo výmere 21 m2, parc. č. 683/12 – ostatné  plochy vo výmere 18 m2, 
parc. č. 475/159 – ostatné  plochy vo výmere 72 m2, evidované na LV č. 9856, parc. č. 686/30 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2, parc. č. 686/5 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 59 m2, parc. č.  686/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2, parc. č. 686/32 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2, evidované na LV č. 400, parc. č. 475/151 – ostatné 



plochy  vo výmere 27 m2, parc. č. 738/107 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m2, parc. 
č. 738/108 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2, parc. č. 738/110 – ostatné plochy  vo 
výmere 161 m2, parc. č.  738/112 – ostatné plochy vo výmere 10 m2, parc. č. 738/114 – ostatné 
plochy vo výmere 39 m2, parc. č. 738/115 – ostatné plochy vo výmere 11 m2, parc. č. 738/117 – 
ostatné plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, parc. č. 738/127 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 41 m2, parc. č. 738/118 – ostatné plochy  vo výmere 12 m2, parc. č. 738/119 – ostatné  
plochy vo výmere 57m2, evidované na LV č. 1248  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
spolu vo výmere 3 419 m2,  za pozemky registra „C“ KN v k. ú. Rača,  parc. č. 738/23 – ostatné  
plochy  vo výmere 1 937 m2, parc. č. 738/25 – ostatné  plochy  vo výmere 350 m2, parc. č. 738/65 
– zastavané  plochy a nádvoria vo výmere 357 m2, parc. č. 738/123– ostatné  plochy  vo výmere 
37 m2, parc. č. 738/126 – ostatné  plochy a nádvoria vo výmere 15 m2, parc. č. 683/217 – ostatné  
plochy vo výmere 14 m2, parc. č. 683/199 – ostatné  plochy  vo výmere 908 m2, parc. č. 683/211 – 
ostatné  plochy vo výmere 46 m2, parc. č.  686/27 – zastavané  plochy vo výmere 4 m2, parc. č.  
686/26 – zastavané  plochy vo výmere 16 m2, parc. č. 683/200 – ostatné  plochy a nádvoria vo 
výmere 5 m2, parc. č.  683/196 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 93 m2, parc. č. 683/35 – 
ostatné  plochy a nádvoria vo výmere 120 m2, parc. č. 683/204 – ostatné  plochy vo výmere                
202 m2, parc. č. 683/201 – ostatné  plochy vo výmere 8 m2, evidované na LV č. 5328 vo 
vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development s r. o., Sasinkova 5, Bratislava, IČO 35866110, 
spolu vo výmere 4 112 m2 bez vzájomného finančného vyrovnania, 
 
s podmienkami: 
 
Zámenná zmluva bude spoločnosťou INTERCOM Development, s r. o. podpísaná do 30 dní odo 
dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že 
zámenná zmluva nebude spoločnosťou INTERCOM Development, s r. o. v uvedenom termíne 
podpísaná, toto uznesenie stratí  platnosť. 
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu 
pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta za účelom výstavby „Polyfunkčného súboru Rača - 
Rustaveliho“ a  pozemkov vyčlenených na vybudovanie oddychovej zóny -  parku, ihriska 
realizovanú žiadateľom, ktoré budú následne odovzdané do správy mestskej časti Bratislava – 
Rača.  
 
3. Po zápise vlastníckeho práva v prospech hlavného mesta SR Bratislavy, zverenie pozemkov 
v k. ú. Rača a to pozemkov registra „C“ KN parc. č. 738/23 – ostatné  plochy  vo výmere 1 937 
m2, 738/25 – ostatné  plochy  vo výmere 350 m2, 738/65 – zastavané  plochy a nádvoria vo 
výmere 357 m2, 738/123– ostatné  plochy  vo výmere 37 m2, 738/126 – ostatné  plochy a nádvoria 
vo výmere 15 m2, 683/217 – ostatné  plochy vo výmere 14 m2, 683/199 – ostatné  plochy  vo 
výmere 908 m2, 683/211 – ostatné  plochy vo výmere 46 m2, 686/27 – zastavané  plochy vo 
výmere 4 m2, 686/26 – zastavané  plochy vo výmere 16 m2, 683/200 – ostatné  plochy a nádvoria 
vo výmere 5 m2, 683/196 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 93 m2, 683/35 – ostatné  
plochy a nádvoria vo výmere 120 m2, 683/204 – ostatné  plochy vo výmere 202 m2, 683/201 – 
ostatné  plochy vo výmere 8 m2, spolu vo výmere 4 112 m2 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava - Rača podľa Čl. 82, ods. 1 písm. b)  Štatútu hl. m. 
SR Bratislavy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET             Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 674/210, 
                                674/209, 674/43...... mestskej časti Bratislava – Rača, na zámenu pozemkov 
                                v Bratislave, k. ú. Rača, parc.č. 738/23, 738/25 ......... vo vlastníctve  
                                spoločnosti INTERCOM Development s.r.o. za pozemky vo vlastníctve  
                                hlavného mesta SR Bratislavy, parc. č. 674/210, 674/209,674/43....... ako 
                                prípadu hodného osobitného zreteľa a na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú.  
                                Rača, parc. č. 738/23, 738/25, 683/217..... do správy mestskej časti Bratislava  
                               - Rača.  
 
ŽIADATE Ľ          INTERCOM Development, s.r.o. 
           Sasinkova 5 
           811 08 Bratislava 
           IČO 35866110 
  
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV  
k. ú. Rača 
 
Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
parc. č.  druh pozemku            výmera v m2     _   _pozn._______________ 
686/30          zastavané plochy a nádvoria           2                       LV  400 
686/5            zastavané plochy a nádvoria         59                       LV  400 
686/8            zastavané plochy a nádvoria         71                       LV  400 
686/32          zastavané plochy a nádvoria         16                                 LV  400 
475/151        ostatné plochy                               27                       LV 1248 
738/107        zastavané plochy a nádvoria         53                       LV 1248 
738/108        zastavané plochy a nádvoria           4                       LV 1248 
738/110        ostatné plochy                             161                       LV 1248 
738/112        ostatné plochy                               10                       LV 1248 
738/114        ostatné plochy                               39                       LV 1248 
738/115        ostatné plochy                               11                          LV 1248     
738/117        ostatné plochy a nádvoria             19                        LV 1248 
738/127        zastavané plochy a nádvoria         41                        LV 1248 
738/118        ostatné plochy                               12                        LV 1248 
738/119        ostatné  plochy                              57                        LV 1248 
 
 
Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta zverené do správy mestskej časti Bratislava - Rača 
parc. č.  druh pozemku            výmera v m2     _   _pozn._______________ 
674/210                ostatné plochy                   21                               LV  9856 
674/209                zastavané plochy             473                               LV  9856 
674/43                  ostatné plochy                 178                               LV  9856 
674/46                  zastavané plochy                 5                               LV  9856 
674/49                  zastavané plochy                 5                               LV  9856 
674/50                  zastavané plochy               18                               LV  9856 
674/56                 zastavané plochy                11                               LV  9856 
674/62                 zastavané plochy                  3                               LV  9856 
674/156               ostatné plochy                      2                               LV  9856 
674/161               ostatné plochy                  322                               LV  9856 
674/167               ostatné plochy                    154                             LV  9856 
674/163              zastavané plochy                 124                             LV  9856 
674/164              zastavané plochy                     3                             LV  9856 
674/165              ostatné plochy                       80                             LV  9856 



674/158              ostatné plochy                       27                             LV  9856 
674/144              ostatné plochy                       18                             LV  9856 
674/64                zastavané plochy                     4                             LV  9856 
674/65                zastavané plochy                     9                             LV  9856 
674/66                zastavané plochy                    11                            LV  9856 
674/67                zastavané plochy                      2                            LV  9856 
674/68                zastavané plochy                      8                            LV  9856 
674/69                zastavané plochy                    12                            LV  9856   
674/70                zastavané plochy                    13                            LV  9856 
674/71                zastavané plochy                    13                            LV  9856 
674/72                zastavané plochy                    12                            LV  9856 
674/73                zastavané plochy                    12                            LV  9856 
674/74                zastavané plochy                   12                             LV  9856 
674/75                zastavané plochy                   12                             LV  9856 
674/76                zastavané plochy                   12                             LV  9856 
674/77                zastavané plochy                   12                             LV  9856 
674/78                zastavané plochy                   12                             LV  9856 
674/79                zastavané plochy                   12                             LV  9856 
674/80                zastavané plochy                   12                             LV  9856 
674/81                zastavané plochy                   12                             LV  9856 
674/82                zastavané plochy                   12                             LV  9856 
674/83                zastavané plochy                   11                             LV  9856 
674/84                zastavané plochy                      9                            LV  9856 
674/85                zastavané plochy                      1                            LV  9856 
674/86                zastavané plochy                      4                            LV  9856 
674/87                zastavané plochy                  177                            LV  9856 
674/88                zastavané plochy                    50                            LV  9856 
674/89                ostatné plochy                        26                            LV  9856  
674/90                ostatné plochy                        26                            LV  9856 
674/168              ostatné plochy                        57                            LV  9856 
674/91                zastavané plochy                  146                            LV  9856 
674/92                zastavané plochy                    10                            LV  9856 
674/93                zastavané plochy                      4                            LV  9856 
674/94                zastavané plochy                      1                            LV  9856 
674/95                zastavané plochy                    39                            LV  9856 
674/96                zastavané plochy                      9                            LV  9856 
674/97                zastavané plochy                      8                            LV  9856 
674/98                zastavané plochy                      1                            LV  9856 
674/145              zastavané plochy                      8                            LV  9856 
674/146              zastavané plochy                    13                            LV  9856 
674/213              zastavané plochy                      7                            LV  9856 
674/148              ostatné plochy                          9                            LV  9856 
674/157              zastavané plochy                      9                            LV  9856 
674/172              ostatné plochy                         66                           LV  9856 
674/173              ostatné plochy                         87                           LV  9856 
674/175              ostatné plochy                         62                           LV  9856 
674/149              ostatné  plochy                        24                           LV  9856 
674/152              ostatné plochy                         69                           LV  9856 
674/159              ostatné  plochy                         8                            LV  9856 
674/63                ostatné plochy                         85                           LV  9856 
674/153              ostatné  plochy                        15                           LV  9856 
674/208             zastavané plochy                      16                           LV  9856 
683/102            zastavané plochy                        9                         LV  9856 
683/103            zastavané plochy                        9                         LV  9856 
683/202            ostatné plochy                          20                         LV  9856 



1025/12            zastavané plochy                      23                         LV  1 
738/113            ostatné plochy                          21                         LV  9856 
683/12              ostatné  plochy                         18                         LV  9856 
475/159            ostatné  plochy                         72                         LV  9856 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spolu vo výmere                                           3 419  
 
Pozemky vo vlastníctve žiadateľa  
parc. č.        druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
738/23                  ostatné  plochy                 1 937                           LV 5328 
738/25                  ostatné  plochy                    350                           LV 5328        
738/65                 zastavané  plochy                 357                           LV 5328 
738/123                ostatné  plochy                      37                           LV 5328 
738/126                ostatné  plochy                      15                           LV 5328 
683/217                ostatné  plochy                      14                           LV 5328 
683/199                ostatné  plochy                     908                          LV 5328 
683/211                ostatné  plochy                       46                          LV 5328 
686/27                 zastavané  plochy                      4                          LV 5328 
686/26               zastavané  plochy                      16                          LV 5328 
683/200                ostatné  plochy                         5                          LV 5328 

683/196              zastavané plochy                        93                        LV 5328 
683/35                  ostatné  plochy                      120                         LV 5328 
683/204                ostatné  plochy                      202                         LV 5328 
683/201                ostatné  plochy                          8                         LV 5328 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spolu vo výmere                                            4 112 
 
 
 
 
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Predmet žiadosti 

Predmetom zámeny sú pozemky uvedené v špecifikácii. 
 
 Dôvod a účel žiadosti 
 Spoločnosť INTERCOM Development s r. o. má záujem o zámenu spomínaných 
pozemkov, nakoľko pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy je určený na 
zastavanie objektom patriacim do polyfunkčného súboru Rustaveli. 
 Pozemky v  k. ú. Rača vo vlastníctve žiadateľa sú podľa investičného zámeru spoločnosti 
INTERCOM Development určené na výstavbu projektu označeného ako „Polyfunkčný súbor 
Rača – Rustaveliho“. V závere výstavby bude na náklady investora na predmetných 
nehnuteľnostiach zrealizovaná parková úprava s výsadbou zelene, vybudovanie ihriska,  ktoré 
následne žiadateľ bezodplatne odovzdá mestskej časti Bratislava – Rača.  

 
  Stanovenie kúpnej ceny 

K navrhovanej zámene bol predložený znalecký posudok č. ...... zo dňa .........., ktorý 
vypracoval ..............., znalec......... v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, 
ktorý bol vybraný na základe elektronického náhodného výberu znalcov. 
 
 Jednotková cena 
 Jednotková hodnota pozemkov registra „C“ KN parc. č. .........v k. ú. Rača vo vlastníctve 
hlavného mesta bola stanovená znaleckým posudkom vo výške ........... Eur/m2. Pri celkovej 
výmere 3 419 m2 teda predstavuje kúpna cena za tento pozemok celkovú sumu ................. Eur. 



 Jednotková hodnota pozemkov u registra „C“ KN parc. č. 10376/2 v k. ú. Rača, vo 
vlastníctve žiadateľa  bola stanovená znaleckým posudkom vo výške ........... Eur/m2. Pri celkovej 
výmere 4 112 m2 teda predstavuje kúpna cena za tento pozemok celkovú sumu ................. Eur. 
 Rozdiel v hodnotách zamieňaných pozemkov podľa znaleckého posudku je ........ Eur.  
 
 Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia primátora č. 33/2015 

Pozemky, ktoré sú uvedené v špecifikácii pozemkov a sú využívané na stavebnú  činnosť – 
30,00 Eur/m²/rok, čo pri výmere spolu 3 419 m² predstavuje čiastku 102 570,00 Eur/rok. 
 
 Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
 Zámena pozemkov sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (posledná zmena tohto zákona novelou                   
č. 507/2010 Z. z.) ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný 
zreteľ musí byť zdôvodnený. Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť 
najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli 
a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený 
počas celej tejto doby. 
 Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou pozemkov dôjde k 
majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov, na ktorých je budovaná obytná stavba patriaca 
k polyfunkčnému súboru Rača Rustaveliho, a na pozemkoch na ktorých má byť v zmysle 
investičného zámeru a stavebného povolenia realizovaná parková úprava a výsadba zelene, stavba 
ihriska bude po ukončení výstavby odovzdaná bezodplatne mestskej časti Bratislava – Rača. 
 
 Navrhované riešenie 
 Navrhujeme schváliť predmetnú zámenu nehnuteľností, nakoľko ide o majetkovoprávne 
usporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré budú z časti  zastavané stavbou vo vlastníctve 
inej osoby ako hlavné mesto SR Bratislava a na zamenených pozemkoch bude uskutočnená 
parková úprava, vysadená verejná zeleň a vybudované ihrisko. 
 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
Oddelenie územného rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky, funkčné využitie územia: zmiešané územia 
bývania a občianskej vybavenosti, územie rozvojové. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy: 
Z hľadiska záujmov oddelenia dopravného inžinierstva k zámene pozemkov sa v stanovisku 
uvádza, že v zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien 
a doplnkov, záujmové pozemky nie sú v kolízií so žiadnym výhľadovým dopravným zámerom. 
Na záujmových pozemkoch je evidovaný investičný zámer „Polyfunkčný súbor Rača 
Rustaveliho“, ku ktorému bolo vydané súhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy 
k investičnej činnosti  dňa 18.4.2008.   
Referát cestného správneho orgánu sa k zámene nevyjadruje, nakoľko predmetné pozemky sa 
netýkajú miestnych komunikácií I. a II. triedy. 
Stanovisko technickej infraštruktúry: 
Bez pripomienok. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Súhlasí. 
Oznámenie sekcie financií, oddelenie účtovníctva a pohľadávok: 
Eviduje pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 40 371,14 eur.  
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
 
 
 



Oddelenie legislatívno-právne: 
Neeviduje súdne konanie so žiadateľom.  
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Rača: 
O stanovisko bolo požiadané 11.8.2016. 
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Zámenná zmluva 
č. .............1600 

uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka medzi 
zmluvnými stranami  

 
 
Zmluvné strany: 
  
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
zastúpené                : JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor mesta 
Peňažný ústav         : Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu          :  25826343/7500 
Variabilný symbol  :   
IČO           : 603 481 
 
(ďalej len „Hlavné mesto SR Bratislava“) 
 
a 
 
INTERCOM Development, s.r.o. 
Sasinkova 5 
811 08 Bratislava 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  
oddiel                     : Sro, vložka číslo: 29685/B  
zastúpená               : Darina Toroková, konateľ 
                                 PhDr. Pavel Komorník, M.B.A. 
Bankové spojenie   :  
Číslo účtu               : 
IČO                        : 35866110 
 
                                                 
(ďalej len „INTERCOM Development“) 
 
 
(spoločne ďalej len zmluvné strany“ 
                                                            
                                                 uzatvárajú túto zámennú zmluvu 
 
(ďalej len „zmluva“) 
  
 
 
 
 

Čl. 1. 
Pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy 

 
1) Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Rača, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 674/210 – ostatné plochy vo výmere 21 m2, 
674/209 – zastavané plochy vo výmere 473 m2, 674/43 – ostatné plochy vo výmere 
178 m2, 674/46 – zastavané plochy vo výmere 5 m2, 674/49 – zastavané plochy vo 
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výmere 5 m2, 674/50 – zastavané plochy vo výmere 18 m2, 674/56 – zastavané plochy 
vo výmere 11 m2, 674/62 – zastavané plochy vo výmere 3 m2, 674/156 – ostatné 
plochy vo výmere 2 m2, 674/161 – ostatné plochy vo výmere 322 m2, 674/167 – 
ostatné plochy vo výmere 154 m2 , 674/163 – zastavané plochy vo výmere 124 m2 , 
674/164 – zastavané plochy vo výmere 3 m2  , 674/165 – ostatné plochy vo výmere 80 
m2 , 674/158 – ostatné plochy vo výmere 27 m2  674/144 – ostatné plochy vo výmere 
18 m2, 674/64 – zastavané plochy vo výmere 4 m2 , 674/65 – zastavané plochy vo 
výmere 9 m2 , 674/66 – zastavané plochy vo výmere 11 m2 , 674/67 – zastavané 
plochy vo výmere 2 m2 , 674/68 – zastavané plochy vo výmere 8 m2 , 674/69 – 
zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/70 – zastavané plochy vo výmere 13 m2 , 
674/71 – zastavané plochy vo výmere 13 m2 , 674/72 – zastavané plochy vo výmere 12 
m2 , 674/73 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/74 – zastavané plochy vo 
výmere 12 m2 , 674/75 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/76 – zastavané 
plochy vo výmere 12 m2 , 674/77 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/78 – 
zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/79 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 
674/80 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/81 – zastavané plochy vo výmere 12 
m2 , 674/82 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/83 – zastavané plochy vo 
výmere 11 m2, 674/84 – zastavané plochy vo výmere 9 m2 , 674/85 – zastavané plochy 
vo výmere 1 m2 , 674/86 – zastavané plochy vo výmere 4 m2 , 674/87 – zastavané 
plochy vo výmere 177 m2 , 674/88 – zastavané plochy vo výmere 50 m2 , 674/89 – 
ostatné plochy vo výmere 26 m2 , 674/90 – ostatné plochy vo výmere 26 m2 , 674/168 
– ostatné plochy vo výmere 57 m2 , 674/91 – zastavané plochy vo výmere 146 m2 , 
674/92 – zastavané plochy vo výmere 10 m2 , 674/93 – zastavané plochy vo výmere 4 
m2 , 674/94 – zastavané plochy vo výmere 1 m2 , 674/95 – zastavané plochy vo 
výmere 39 m2 , 674/96 – zastavané plochy vo výmere 9 m2 , 674/97 – zastavané 
plochy vo výmere 8 m2 , 674/98 – zastavané plochy vo výmere 1 m2 , 674/145 – 
zastavané plochy vo výmere 8 m2 , 674/146 – zastavané plochy vo výmere 13 m2, 
674/213 – zastavané plochy vo výmere 7 m2 , 674/148 – ostatné plochy vo výmere 9 
m2 , 674/157 – zastavané plochy vo výmere 9 m2 , 674/172 – ostatné plochy vo výmere 
66 m2 , 674/173 – ostatné plochy vo výmere 87 m2, 674/175 – ostatné plochy vo 
výmere 62 m2 , 674/149 – ostatné  plochy vo výmere 24 m2 , 674/152 – ostatné plochy 
vo výmere 69 m2 , 674/159 – ostatné  plochy vo výmere 8 m2 , 674/63 – ostatné plochy 
vo výmere 85 m2 , 674/153 – ostatné  plochy vo výmere 15 m2 , 674/208 – zastavané 
plochy vo výmere 16 m2 , 683/102 – zastavané plochy vo výmere 9 m2 , 683/103 – 
zastavané plochy vo výmere 9 m2 , 683/202 – ostatné plochy vo výmere 20 m2 , 
evidované  na LV č. 9856, 1025/12 – zastavané plochy vo výmere 23 m2 , LV č. 1, 
parc. č. 738/113 – ostatné plochy vo výmere 21 m2 , 683/12 – ostatné  plochy vo 
výmere 18 m2 , 475/159 – ostatné  plochy vo výmere 72 m2 evidované na LV č. 9856, 
parc. č. 686/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2, 686/5 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 59 m2, 686/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
71 m2, 686/32 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2, evidované na LV č. 
400, parc. č. 475/151 – ostatné plochy  vo výmere 27 m2, 738/107 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 53 m2, 738/108 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2, 
738/110 – ostatné plochy  vo výmere 161 m2, 738/112 – ostatné plochy vo výmere 10 
m2, 738/114 – ostatné plochy vo výmere 39 m2, evidované na LV č. 1248, v celkovej 
výmere 3419 m2. 

 
 

2 ) Na pozemkoch vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy sa nachádza prícestná    
      zeleň, chodníky, rozostavané stavby, účelová komunikácia.  
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Čl. 2 

Pozemky vo vlastníctve INTERCOMP Development 
 

1) INTERCOM Development  je vlastníkom pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, 
pozemkov registra „C“ KN parc. č. 738/23 – ostatné  plochy  vo výmere 1 937 m2, 738/25 – 
ostatné  plochy  vo výmere 350 m2, 738/65 – zastavané  plochy a nádvoria vo výmere 357 m2, 
738/123– ostatné  plochy  vo výmere 37 m2, 738/126 – ostatné  plochy a nádvoria vo výmere 
15 m2, 683/217 – ostatné  plochy vo výmere 14 m2, 683/199 – ostatné  plochy  vo výmere 908 
m2, 683/211 – ostatné  plochy vo výmere 46 m2, 686/27 – zastavané  plochy vo výmere 4 m2, 
686/26 – zastavané  plochy vo výmere 16 m2, 683/200 – ostatné  plochy a nádvoria vo výmere 
5 m2, 683/196 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 93 m2, 683/35 – ostatné  plochy 
a nádvoria vo výmere 120 m2, 683/204 – ostatné  plochy vo výmere 202 m2, 683/201 – 
ostatné  plochy vo výmere 8 m2, evidované na LV č. 5328, v celkovej výmere 4112 m2.  

 
2) Na pozemkoch vo vlastníctve INTERCOM Development sa nachádza prícestná 

zeleň, chodníky, voľná plocha, na ktorej bude vybudovaná oddychová zóna - parčík, detské 
ihrisko. 
   

 
Čl. 3 

Predmet zámeny 
 

1) Predmetom zmluvy je zámena nehnuteľností v Bratislave, a to pozemkov registra 
„C“ KN v k. ú. Rača,  parc. č. 674/210 – ostatné plochy vo výmere 21 m2, 674/209 – 
zastavané plochy vo výmere 473 m2, 674/43 – ostatné plochy vo výmere 178 m2, 674/46 – 
zastavané plochy vo výmere 5 m2, 674/49 – zastavané plochy vo výmere 5 m2, 674/50 – 
zastavané plochy vo výmere 18 m2, 674/56 – zastavané plochy vo výmere 11 m2, 674/62 – 
zastavané plochy vo výmere 3 m2, 674/156 – ostatné plochy vo výmere 2 m2, 674/161 – 
ostatné plochy vo výmere 322 m2, 674/167 – ostatné plochy vo výmere 154 m2 , 674/163 – 
zastavané plochy vo výmere 124 m2 , 674/164 – zastavané plochy vo výmere 3 m2  , 674/165 – 
ostatné plochy vo výmere 80 m2 , 674/158 – ostatné plochy vo výmere 27 m2  674/144 – 
ostatné plochy vo výmere 18 m2, 674/64 – zastavané plochy vo výmere 4 m2 , 674/65 – 
zastavané plochy vo výmere 9 m2 , 674/66 – zastavané plochy vo výmere 11 m2 , 674/67 – 
zastavané plochy vo výmere 2 m2 , 674/68 – zastavané plochy vo výmere 8 m2 , 674/69 – 
zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/70 – zastavané plochy vo výmere 13 m2 , 674/71 – 
zastavané plochy vo výmere 13 m2 , 674/72 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/73 – 
zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/74 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/75 – 
zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/76 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/77 – 
zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/78 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/79 – 
zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/80 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/81 – 
zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/82 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/83 – 
zastavané plochy vo výmere 11 m2, 674/84 – zastavané plochy vo výmere 9 m2 , 674/85 – 
zastavané plochy vo výmere 1 m2 , 674/86 – zastavané plochy vo výmere 4 m2 , 674/87 – 
zastavané plochy vo výmere 177 m2 , 674/88 – zastavané plochy vo výmere 50 m2 , 674/89 – 
ostatné plochy vo výmere 26 m2 , 674/90 – ostatné plochy vo výmere 26 m2 , 674/168 – 
ostatné plochy vo výmere 57m2 , 674/91 – zastavané plochy vo výmere 146 m2 , 674/92 – 
zastavané plochy vo výmere 10 m2 , 674/93 – zastavané plochy vo výmere 4 m2 , 674/94 – 
zastavané plochy vo výmere 1 m2 , 674/95 – zastavané plochy vo výmere 39 m2 , 674/96 – 
zastavané plochy vo výmere 9 m2 , 674/97 – zastavané plochy vo výmere 8 m2 , 674/98 – 
zastavané plochy vo výmere 1 m2 , 674/145 – zastavané plochy vo výmere 8 m2 , 674/146 – 
zastavané plochy vo výmere 13 m2, 674/213 – zastavané plochy vo výmere 7 m2 , 674/148 – 
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ostatné plochy vo výmere 9 m2 , 674/157 – zastavané plochy vo výmere 9 m2 , 674/172 – 
ostatné plochy vo výmere 66 m2 , 674/173 – ostatné plochy vo výmere 87 m2, 674/175 – 
ostatné plochy vo výmere 62 m2 , 674/149 – ostatné  plochy vo výmere 24 m2 , 674/152 – 
ostatné plochy vo výmere 69 m2 , 674/159 – ostatné  plochy vo výmere 8 m2 , 674/63 – ostatné 
plochy vo výmere 85 m2 , 674/153 – ostatné  plochy vo výmere 15 m2 , 674/208 – zastavané 
plochy vo výmere 16 m2 , 683/102 – zastavané plochy vo výmere 9 m2 , 683/103 – zastavané 
plochy vo výmere 9 m2 , 683/202 – ostatné plochy vo výmere 20 m2 , evidované  na LV č. 
9856, 1025/12 – zastavané plochy vo výmere 23 m2 , LV č. 1, parc. č. 738/113 – ostatné 
plochy vo výmere 21 m2 , 683/12 – ostatné  plochy vo výmere 18 m2 , 475/159 – ostatné  
plochy vo výmere 72 m2 evidované na LV č. 9856, parc. č. 686/30 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 2 m2, 686/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 59 m2, 686/8 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2, 686/32 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 16 m2, evidované na LV č. 400, parc. č. 475/151 – ostatné plochy  vo výmere 27 m2, 
738/107 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m2, 738/108 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 4 m2, 738/110 – ostatné plochy  vo výmere 161 m2, 738/112 – ostatné 
plochy vo výmere 10 m2, 738/114 – ostatné plochy vo výmere 39 m2, evidované na LV č. 
1248, v celkovej výmere 3419 m2 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky 
v Bratislave, registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 738/23 – ostatné  plochy  vo výmere 1 937 
m2, 738/25 – ostatné  plochy  vo výmere 350 m2, 738/65 – zastavané  plochy a nádvoria vo 
výmere 357 m2, 738/123– ostatné  plochy  vo výmere 37 m2, 738/126 – ostatné  plochy 
a nádvoria vo výmere 15 m2, 683/217 – ostatné  plochy vo výmere 14 m2, 683/199 – ostatné  
plochy  vo výmere 908 m2, 683/211 – ostatné  plochy vo výmere 46 m2, 686/27 – zastavané  
plochy vo výmere 4m2, 7686/26 – zastavané  plochy vo výmere 16 m2, 683/200 – ostatné  
plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, 683/196 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 93 m2, 
683/35 – ostatné  plochy a nádvoria vo výmere 120 m2, 683/204 – ostatné  plochy vo výmere 
202 m2, 683/201 – ostatné  plochy vo výmere 8 m2, evidované na LV č. 5328, v celkovej 
výmere 4112 m2, vo vlastníctve INTERCOM Development. 

 
2) Predmetné pozemky si zmluvné strany zamieňajú tak, že: 
      a) Hlavné mesto SR Bratislava sa stane výlučným vlastníkom pozemkov v Bratislave, 

pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Rača parc. č. 738/23 – ostatné  plochy  vo výmere 1 937 
m2, 738/25 – ostatné  plochy  vo výmere 350 m2, 738/65 – zastavané  plochy a nádvoria vo 
výmere 357 m2, 738/123– ostatné  plochy  vo výmere 37 m2, 738/126 – ostatné  plochy 
a nádvoria vo výmere 15 m2, 683/217 – ostatné  plochy vo výmere 14 m2, 683/199 – ostatné  
plochy  vo výmere 908 m2, 683/211 – ostatné  plochy vo výmere 46 m2, 686/27 – zastavané  
plochy vo výmere 4 m2, 686/26 – zastavané  plochy vo výmere 16 m2, 683/200 – ostatné  
plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, 683/196 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 93 m2, 
683/35 – ostatné  plochy a nádvoria vo výmere 120 m2, 683/204 – ostatné  plochy vo výmere 
202 m2, 683/201 – ostatné  plochy vo výmere 8 m2, evidované na LV č. 5328, v celkovej 
výmere 4112 m2.  

 
    b) INTERCOM Development sa stane výlučným vlastníkom pozemkov v Bratislave, 

pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Rača 674/210 – ostatné plochy vo výmere 21 m2, 674/209 
– zastavané plochy vo výmere 473 m2, 674/43 – ostatné plochy vo výmere 178 m2, 674/46 – 
zastavané plochy vo výmere 5 m2, 674/49 – zastavané plochy vo výmere 5 m2, 674/50 – 
zastavané plochy vo výmere 18 m2, 674/56 – zastavané plochy vo výmere 11 m2, 674/62 – 
zastavané plochy vo výmere 3 m2, 674/156 – ostatné plochy vo výmere 2 m2, 674/161 – 
ostatné plochy vo výmere 322 m2, 674/167 – ostatné plochy vo výmere 154 m2 , 674/163 – 
zastavané plochy vo výmere 124 m2 , 674/164 – zastavané plochy vo výmere 3 m2  , 674/165 – 
ostatné plochy vo výmere 80 m2 , 674/158 – ostatné plochy vo výmere 27 m2  674/144 – 
ostatné plochy vo výmere 18 m2, 674/64 – zastavané plochy vo výmere 4 m2 , 674/65 – 
zastavané plochy vo výmere 9 m2 , 674/66 – zastavané plochy vo výmere 11 m2 , 674/67 – 
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zastavané plochy vo výmere 2 m2 , 674/68 – zastavané plochy vo výmere 8 m2 , 674/69 – 
zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/70 – zastavané plochy vo výmere 13 m2 , 674/71 – 
zastavané plochy vo výmere 13 m2 , 674/72 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/73 – 
zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/74 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/75 – 
zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/76 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/77 – 
zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/78 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/79 – 
zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/80 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/81 – 
zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/82 – zastavané plochy vo výmere 12 m2 , 674/83 – 
zastavané plochy vo výmere 11 m2, 674/84 – zastavané plochy vo výmere 9 m2 , 674/85 – 
zastavané plochy vo výmere 1 m2 , 674/86 – zastavané plochy vo výmere 4 m2 , 674/87 – 
zastavané plochy vo výmere 177 m2 , 674/88 – zastavané plochy vo výmere 50 m2 , 674/89 – 
ostatné plochy vo výmere 26 m2 , 674/90 – ostatné plochy vo výmere 26 m2 , 674/168 – 
ostatné plochy vo výmere 57m2 , 674/91 – zastavané plochy vo výmere 146 m2 , 674/92 – 
zastavané plochy vo výmere 10 m2 , 674/93 – zastavané plochy vo výmere 4 m2 , 674/94 – 
zastavané plochy vo výmere 1 m2 , 674/95 – zastavané plochy vo výmere 39 m2 , 674/96 – 
zastavané plochy vo výmere 9 m2 , 674/97 – zastavané plochy vo výmere 8 m2 , 674/98 – 
zastavané plochy vo výmere 1 m2 , 674/145 – zastavané plochy vo výmere 8 m2 , 674/146 – 
zastavané plochy vo výmere 13 m2, 674/213 – zastavané plochy vo výmere 7 m2 , 674/148 – 
ostatné plochy vo výmere 9 m2 , 674/157 – zastavané plochy vo výmere 9 m2 , 674/172 – 
ostatné plochy vo výmere 66 m2 , 674/173 – ostatné plochy vo výmere 87 m2, 674/175 – 
ostatné plochy vo výmere 62 m2 , 674/149 – ostatné  plochy vo výmere 24 m2 , 674/152 – 
ostatné plochy vo výmere 69 m2 , 674/159 – ostatné  plochy vo výmere 8 m2 , 674/63 – ostatné 
plochy vo výmere 85 m2 , 674/153 – ostatné  plochy vo výmere 15 m2 , 674/208 – zastavané 
plochy vo výmere 16 m2 , 683/102 – zastavané plochy vo výmere 9 m2 , 683/103 – zastavané 
plochy vo výmere 9 m2 , 683/202 – ostatné plochy vo výmere 20 m2 , evidované  na LV č. 
9856, 1025/12 – zastavané plochy vo výmere 23 m2 , LV č. 1, parc. č. 738/113 – ostatné 
plochy vo výmere 21 m2 , 683/12 – ostatné  plochy vo výmere 18 m2 , 475/159 – ostatné  
plochy vo výmere 72 m2 evidované na LV č. 9856, parc. č. 686/30 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 2 m2, 686/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 59 m2, 686/8 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2, 686/32 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 16 m2, evidované na LV č. 400, parc. č. 475/151 – ostatné plochy  vo výmere 27 m2, 
738/107 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m2, 738/108 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 4 m2, 738/110 – ostatné plochy  vo výmere 161 m2, 738/112 – ostatné 
plochy vo výmere 10 m2, 738/114 – ostatné plochy vo výmere 39 m2, evidované na LV č. 
1248, v celkovej výmere 3419 m2 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky 
v Bratislave, registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 738/23 – ostatné  plochy  vo výmere 1 937 
m2, 738/25 – ostatné  plochy  vo výmere 350 m2, 738/65 – zastavané  plochy a nádvoria vo 
výmere 357 m2, 738/123– ostatné  plochy  vo výmere 37 m2, 738/126 – ostatné  plochy 
a nádvoria vo výmere 15 m2, 683/217 – ostatné  plochy vo výmere 14 m2, 683/199 – ostatné  
plochy  vo výmere 908 m2, 683/211 – ostatné  plochy vo výmere 46 m2, 686/27 – zastavané  
plochy vo výmere 4m2, 7686/26 – zastavané  plochy vo výmere 16 m2, 683/200 – ostatné  
plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, 683/196 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 93 m2, 
683/35 – ostatné  plochy a nádvoria vo výmere 120 m2, 683/204 – ostatné  plochy vo výmere 
202 m2, 683/201 – ostatné  plochy vo výmere 8 m2, evidované na LV č. 5328, v celkovej 
výmere 4112 m2. 
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Čl. 4 

Ohodnotenie predmetu zámeny 
 

1) Pozemky, ktoré sú predmetom zámeny, boli ohodnotené znaleckým posudkom 
č.....zo dňa .....vypracovaný Ing. Monikou Nitkovou, znalkyňou z odboru stavebníctvo, 
odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, bola všeobecná hodnota pozemkov 
uvedených v čl. 1a 2 zmluvy vo výške ....eur/m2.    

 
2) Zmluvné strany sa dohodli, že zámena predmetných pozemkov sa uskutoční bez 

vzájomného finančného vyrovnania. 
 
3) Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti s touto zmluvou nie je žiadna zmluvná 

strana povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane alebo akejkoľvek tretej osobe žiadne 
peňažné plnenie s výnimkou plnení uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany konštatujú, že 
k momentu účinnosti tejto zmluvy je hodnota zamieňaných pozemkov určená tak, že v zmysle 
znaleckých posudkov uvedených v čl. 4 ods. 1tejto zmluvy je hodnota pozemkov vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy vo výške .......eur a hodnota pozemkov vo 
vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development vo výške.................................eur v súlade 
so znaleckým posudkom č...... 

 
4) Spoločnosť   INTERCOM Development sa zaväzuje, že do 30 dní od podpísania 

tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami uhradí náhradu za vypracovanie znaleckého 
posudku č. ...../2016 zo dňa .....vo výške ...........eur. 

 
5) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa spoločnosť   INTERCOM 

Development   dostane do omeškania s plnením jej peňažných záväzkov vyplývajúcich z čl. 4 
ods.4 tejto zmluvy, je povinná zaplatiť Hlavnému mestu SR Bratislave úroky z omeškania 
podľa ustanovení § 517 ods. 2 OZ. 
 
 
                                                                      Čl. 5 

Podmienky zmluvy 
 

1) Spoločnosť INTERCOM Development sa touto zmluvou zaväzuje uzatvoriť 
s mestskou časťou Bratislava – Rača zmluvu o bezodplatnom prevode, ktorej predmetom 
bude odovzdanie parku, ihriska, ktorý vznikne revitalizáciou pozemkov súvisiacu 
s vybudovaním oddychovej zóny,  nachádzajúcich sa na pozemkoch, ktoré budú následne 
zverené do správy mestskej časti Bratislava – Rača.   
 

 
 

Čl. 6 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

 
1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
 
2) Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona     č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť 
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislavy. 
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3) Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Okresného 
úradu Bratislava, odbor katastra o povolení vkladu  vlastníckeho práva. Dňom nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho v prospech zmluvných strán 
prechádzajú na zmluvné strany všetky práva a povinnosti spojené s vlastníctvom 
nehnuteľností nasledovne: 

a) na spoločnosť INTERCOM Development  všetky práva a povinnosti spojené 
s vlastníctvom pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy 

b) na Hlavné mesto SR Bratislavu všetky práva a povinnosti spojené s vlastníctvom 
pozemkov vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development. 

 
4) Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad do katastra nehnuteľností 

v urýchlenom konaní podá podľa tejto zmluvy INTERCOM Development, pričom o podaní 
návrhu na vklad je spoločnosť INTERCOM Development  povinná bezodkladne informovať 
druhú zmluvnú stranu. V prípade nepodania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností 
spoločnosťou INTERCOM Development  je oprávnené podať návrh na vklad hlavné mesto 
SR Bratislava. Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností na základe tejto 
zmluvy hradí spoločnosť INTERCOM Development. 

 
5) Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy sú zmluvné 

strany viazané dohodnutými podmienkami zmluvy.  
 
 
 
 

Čl. 7 
Osobitné ustanovenia 

 
1) Zámenu pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

na svojom zasadnutí dňa 29.9.2016 uznesením č........Uvedený prevod nehnuteľností bol 
schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.   
                                                                             

2) Spoločnosť INTERCOM Development  vyhlasuje, že je oboznámená so stavom 
pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a že tieto pozemky za podmienok 
dojednaných v tejto zmluve získava do vlastníctva v takom stave, v akom sa nachádzajú. 
             

3) Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje, že je oboznámené so stavom pozemkov vo 
vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development a že tieto pozemky za podmienok 
dojednaných v tejto zmluve získava do vlastníctva v takom stave, v akom sa nachádza.  

 
4) Spoločnosť INTERCOM Development bola oboznámená so stanoviskami 

odborných útvarov magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k predmetnej zámene, tieto berie 
na vedomie a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

 
 
 
                                                           
 
                                                                          Čl. 8 
                                                                     Vyhlásenia 
 
 1) Hlavné mesto SR Bratislava podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje, že na pozemky vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú predmetom zmluvy nebol uplatnený 
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reštitučný nárok, nie sú zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby, najmä záložným právom, 
právom zodpovedajúcim vecnému bremenu.  
 
             2) Spoločnosť INTERCOM Development  vyhlasuje, že na pozemky vo vlastníctve 
INTERCOM Development, ktoré sú predmetom zmluvy,  nebol uplatnený reštitučný nárok, 
nie sú zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby, najmä záložným právom, právom 
zodpovedajúcim vecnému bremenu,  a že predmetné pozemky nie sú predmetom zmluvného, 
alebo zákonného nájomného vzťahu, alebo inej zmluvy, ovplyvňujúcej akúkoľvek tretiu 
osobu užívať pozemky vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development.  
 
 3) Spoločnosť INTERCOM Development sa zaväzuje, že od uzavretia tejto zmluvy do 
právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu v Bratislave o povolení vkladu vlastníckeho 
práva k pozemkom do katastra nehnuteľností na základe tejto zmluvy, nezriadi na pozemkoch 
vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development  v prospech tretej osoby žiadne vecné 
bremená, neuzavrie nájomnú zmluvu alebo inú zmluvu, oprávňujúcu tretiu osobu užívať 
pozemky vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development. 
 
 4) Hlavné mesto SR Bratislava sa zaväzuje, že od uzavretia tejto zmluvy do 
právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu v Bratislave o povolení vkladu vlastníckeho 
práva k pozemkom do katastra nehnuteľností na základe tejto zmluvy, nezriadi na pozemkoch 
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v prospech tretej osoby žiadne vecné bremená, 
neuzavrie nájomnú zmluvu alebo inú zmluvu, oprávňujúcu tretiu osobu užívať pozemky vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 5) V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenia v čl. 8 oboch zmluvných strán ukážu ako 
nepravdivé, zavádzajúce, neúplné, alebo ak dôjde k porušeniu záväzkov tohto článku , bude sa 
to považovať za hrubé porušenia zmluvy zo strany zmluvných strán a tieto budú môcť od 
zmluvy odstúpiť, prípadne požadovať od zmluvnej strany, ktorá toto ustanovenie zmluvy 
porušila, náhradu škody, ktorá im vznikne.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Čl. 9 
                                                       Záverečné ustanovenia 
  

1) Akékoľvek zmeny  tejto zmluvy je možné urobiť len písomnou formou – dodatkom 
podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

 
2) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

OZ a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
3) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 
 
4) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú žiadne námietky 

voči jej forme, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.   
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5) Táto zmluva je vyhotovená v 9 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 2 
vyhotovenia budú zaslané spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva na Okresný úrad 
katastrálny odbor, 5 vyhotovení je určených pre Hlavné mesto SR Bratislavu a 2 vyhotovenia 
pre spoločnosť INTERCOM Development.   
 
  
                                      
 
 
 
V Bratislave, dňa .....................   V Bratislave, dňa ........................ 
Predávajúci:                                                               Kupujúci: 
Hlavné mesto SR Bratislava   INTERCOM Development s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________      ____________________________ 
                JUDr. Ivo Nesrovnal          Darina Töröková  
primátor hlavného mesta SR Bratislavy                                             konateľ 
 
 
 
                                                                                        _____________________________ 
                                                                                              PhDr. Pavel Komorník M.B.A 
                                                                                                             konateľ 



   

 

   

 

   



   

 

   

 

   

 



   

 

   

   



   

 

   

 

 

 


