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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča  
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
 

  
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov  
 
registra „C“ KN v  k. ú. Nivy  

LV č. KN  parcela č. register Druh pozemku Celková 
výmera Podiel  

4422 23016/148 KNC Ostatná plocha  31 1/7 

4288 23016/179 KNC Ostatná plocha 26 1/1 

4293 23016/343 KNC Ostatná plocha 40 1/1 

4293 23016/356 KNC Ostatná plocha 64 1/1 

4293 23016/357 KNC Ostatná plocha 4 1/1 

1167 23016/371 KNC Ostatná plocha 1 1/1 

1167 15420/19 KNC Ostatná plocha 22 1/1 

1167 4027/33 KNC Ostatná plocha 35 1/1 

1167 15420/24 KNC Ostatná plocha 346 1/1 

 
o celkovej výmere 569 m2 Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 
Bratislava, IČO 35 919 001, za cenu celkom  49 984,60 Eur navrhnutú kupujúcim, 
s podmienkami: 
 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 15 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 
zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná toto uznesenie stratí 
platnosť.  

 
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 

obidvoma zmluvnými stranami.  
  
 

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prevádzané pozemky tvoria trvalý 
záber stavby „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, stavby „D4 Bratislava, Jarovce – 
Ivanka Sever“ a stavby „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – Rekonštrukcia“ realizovanej 
kupujúcim a zároveň sú zaťažené predkupným právom štátu zapísaným na LV č. 4293, 4422, 
podľa § 7a zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave 
niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení 
neskorších predpisov.  

 
 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET: Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa 
pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania vlastníckych vzťahov  k pozemkom pod stavbami  R7, D4 
a D1 v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom 
v Bratislave 

 
ŽIADATE Ľ :  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
                                    so sídlom: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
     zastúpená: Juraj Valent - predsedom predstavenstva  
          Ing. Vladimír Drienovský – podpredsedom predstavenstva  
          IČO:        35 919 001 
            
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
 
registra „C“ KN v  k. ú. Nivy  
Číslo ZP Cena za 

m2 v 
EUR 

KN  parcela č. Celková 
výmera 

Cena v EUR bez 
navýšenia Podiel  

17/2016 74,21 23016/148 31 328,67 1/7 

17/2016 83,15 23016/179 26 2 161,90 1/1 

17/2016 83,15 23016/343 40 3 326,00 1/1 

17/2016 82,46 23016/356 64 5 277,44 1/1 

17/2016 82,46 23016/357 4 329,84 1/1 

17/2016 74,21 23016/371 1 74,21 1/1 

17/2016 74,21 15420/19 22 1 632,62 1/1 

17/2016 74,21 4027/33 35 2 597,35 1/1 

17/2016 74,93 15420/24 346 25 925,80 1/1 

    
                      
SKUTKOVÝ   STAV    
 
Predmet žiadosti 
 
 Predmetom žiadosti je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v k. ú. Nivy, 
ktoré tvoria trvalý záber stavieb R7, D4 a D1 realizovanej Slovenskou republikou 
prostredníctvom žiadateľa.   
  
Súčasné užívanie  
 
 Časť pozemkov je v súčasnosti užívaná ako časti komunikácií Prístavná, Slovnaftská 
Bratislava a časť telesa križovatky Prievoz. Stavebné objekty na prevádzaných pozemkoch budú 
po rekonštrukcií bezplatne odovzdané do užívania hlavnému mestu SR Bratislave spolu 
s pozemkami podľa Zmluvy o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej 
investície do vlastníctva a prevádzky uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení  neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.  
    
Dôvod a účel žiadosti 

 
NDS v súčasnosti zabezpečuje podklady pre stavby: 
„R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“,  
„D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka Sever“,  



„D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – Rekonštrukcia“. 
Pre uvedené stavby boli vydané územné rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť ešte 

v roku 2015. Žiadateľ po podrobnom preverení všetkých pozemkov, ktoré budú tvoriť trvalý 
záber uvedených stavieb zistil, že  doterajšie podania nekorešpondujú s aktuálnym stavom 
katastra nehnuteľností. Z tohto dôvodu žiadateľ dňa 8.6.2016 predložil hlavnému mestu SR 
Bratislave aktualizované podania a vyzval hlavné mesto SR Bratislavu na predaj pozemkov v k. 
ú. Podunajské Biskupice, Ružinov, Nivy a Jarovce. 

 
Stavba „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ (ďalej len „R7“ )  - prípravu 

projektu schválila  vláda Slovenskej republiky dňa 26.05. 2003 uznesením č. 523/2003. 
Tranzitná doprava, najmä nákladná je v súčasnosti rieši diaľnicou D1. Tá je však v časoch 
dopravných špičiek veľmi preťažená a v budúcnosti nebude schopná zvládnuť rastúcu intenzitu 
dopravy.  

 
Stavba „D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka Sever“ (ďalej len „D4“) - celý diaľničný 

obchvat Bratislavy tvorený diaľnicou D4 má dĺžku približne 47 km. Začína sa na hraničnom 
priechode Jarovce – Kittsee na štátnej hranici s Rakúskom. Pokračuje smerom k Jarovciam, 
Ivanke pri Dunaji a Stupave a končí sa opäť na štátnej hranici s Rakúskom pri bratislavskej 
mestskej časti Devínska Nová Ves.  

 
Stavba „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – Rekonštrukcia“ (ďalej len „D1“) – 

stavba predstavuje kompletnú rekonštrukciu súčasnej križovatky Prievoz. Plocha je obmedzená 
existujúcou zástavbou (budovy Baumax, areál Doprastavu, železničná trať z ÚNS na Prístavný 
most) a potrebou zachovania prevádzky na diaľnici D1 bez obmedzenia. Rieši prepojení ulíc 
Bajkalská, Slovnaftská a Prístavná s D1 cez okružnú križovatku, odbočovacie a pripojovacie 
pruhy, ktoré v súčasnosti nie sú v súlade s platnými právny predpismi a technickými normami. 
Rekonštrukcia križovatky je navrhovaná v dvoch etapách.  

 
Výstavbou stavebných objektov R7, D1 a D4 vznikne významné prerozdelenie dopravy 

v rozhodujúcej komunikačnej sieti takmer celého Hlavného mesta SR Bratislavy. Diaľnica D4 
a rýchlostná cesta R7 významne odľahčia Bratislavu od tranzitnej dopravy, smerujúcej 
predovšetkým do Rakúska a Maďarska, ale aj významne prerozdelia cieľovú dopravu 
prichádzajúcu cez hranice mesta. Pri vzájomnej koexistencii týchto troch vysokokvalitných 
stavebných objektov sa výrazne odľahčí doprava v Bratislave a zároveň vznikne optimálne 
a efektívnejšie trasovanie ciest automobilovej dopravy v rámci územia Bratislavy.   

 
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností   

 
Všeobecná hodnota prevádzaných nehnuteľností bola stanovená na základe Znaleckého 

posudku č. 17/2016 vyhotoveného spoločnosťou ÚEOS – Komercia, a.s., so sídlom Ružová 
dolina 27, Bratislava, IČO: 31 331 220, znaleckou organizáciou zapísanou  v zozname znalcov 
z oboru stavebníctva, odbor odhad hodnoty nehnuteľností, číslo znalca: 900 19, ktorý predložil 
žiadateľ.  

Celková všeobecná hodnota prevádzaných nehnuteľností podľa uvedeného znaleckého 
posudku predstavuje sumu celkom 41 653,83 Eur . 

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v 
príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení 
neskorších predpisov sa náhrada za výkup pozemkov určí na 1,2 násobok náhrady stanovenej 
v peniazoch za ich vyvlastnenie, čo predstavuje sumu celkom  49 984,60 Eur .   
 
 
 
 
 



Jednotková cena 
 
Jednotková cena za prevádzané pozemky podľa znaleckých posudkov uvedených vyššie  

bola rozdelená do viacerých skupín podľa druhu pozemku, spôsobu ich využitia, redukujúcich 
a povyšujúcich faktorov na nasledovné hodnoty:  

- 82,46 Eur/m2 
- 83,15 Eur/m2 
- 74,93 Eur/m2 
- 74,21 Eur/m2 

 
Osobitosti navrhovaného prevodu 
 

Prevádzané pozemky sú v súčasnosti zaťažené predkupným právom štátu zapísaným 
na LV č. 1167, 4422, 4288, 4293 podľa § 7a zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových 
mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o 
doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.  Prevod zaťažených pozemkov je možný 
výlučne v prospech žiadateľa. V súčasnosti hlavné mesto SR Bratislava nie je oprávnené 
s pozemkami nakladať.  

V prípade, ak hlavné mesto SR Bratislava nepristúpi k prevodu pozemkov v prospech 
žiadateľa bude žiadateľ postupovať podľa § 108 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) a požiada o vyvlastnenie, pričom 
upozorňujeme, že v prípade vyvlastnenia hlavné mesto SR Bratislava stráca nárok na navýšenie 
kúpnej ceny na 1,2 násobok všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckými posudkami.   
 K pozemkom, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
a nezistených vlastníkov, ktorých zastupuje Slovenský pozemkový fond bolo predložené 
stanovisko Slovenského pozemkového fondu, Regionálneho odboru Bratislava zo dňa 14.7.2016 
o vzdaní sa predkupného práva podľa § 140 Občianskeho zákonníka.   
 
Navrhované riešenie 
 
 Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v k. ú. Nivy, Jarovce 
je nevyhnutné pre získanie stavebného povolenia pre stavby  R7, D4 a D1. Pozemky tvoriace 
predmet prevodu sú súčasťou trvalého záberu uvedených stavieb. Predaj uvedených 
nehnuteľností sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s tým, že Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy musí rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov.  
 Zámer majetkovoprávne usporiadať vzťahy k nehnuteľnostiam formou prevodu 
vlastníckeho práva ako prípad hodný osobitného zreteľa bude v lehote najneskôr 15 dní pred 
prerokovaním v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy zverejnený na úradnej 
tabuli magistrátu a na internetovej stránke hl. mesta www.bratislava.sk.     
 
O stanoviská odborných útvarov magistrátu bolo požiadané dňa 10.10.2016: 





















LIPTAKOVA
Obdĺžnik



LIPTAKOVA
Obdĺžnik



LIPTAKOVA
Obdĺžnik





















LIPTAKOVA
Obdĺžnik



LIPTAKOVA
Obdĺžnik



LIPTAKOVA
Obdĺžnik



LIPTAKOVA
Obdĺžnik



LIPTAKOVA
Obdĺžnik



LIPTAKOVA
Obdĺžnik



LIPTAKOVA
Obdĺžnik


