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NÁVRH   UZNESENIA 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, predaj novovytvorených pozemkov v  k. ú. Rača, a to: 
parc. č. 1007/56 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2, vzniknutého podľa GP č. 
30097/2016 oddelením od pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1007/56, ktorý nemá založený LV 
a bol vytvorený z pozemku registra „E“ KN, parc. č. 1578/1, LV č. 400, do vlastníctva                      
Ing. Imricha Zácsika, za kúpnu cenu celkom 1 896,57 Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch 
častí:  
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 50/2016 zo dňa 
10.10.2016 vypracovaného Ing. Ivetou Engelmanovou, a vychádza z jednotkovej hodnoty 
pozemku 127,89 Eur/m2; pri výmere 13 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom              
1 662,57 Eur.  
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 234,00 Eur predstavuje náhradu za užívanie pozemku v k. ú. 
Rača, parc. č. 1007/56, za obdobie dvoch rokov spätne kupujúcim a vychádza zo sadzby                 
9,00 Eur/m2/rok v súlade  s Rozhodnutím č. 28/2011 a č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, 
 
parc. č. 1007/57 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2, vzniknutého podľa GP č. 
30097/2016 oddelením od pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1007/57, ktorý nemá založený LV 
a bol vytvorený z pozemku registra „E“ KN, parc. č. 1578/1, LV č. 400, do podielového 
spoluvlastníctva Moniky Kotekovej, Ernesta Korcseka,  a Andreja Korcseka, každý v podiele 
1/3, za kúpnu cenu celkom 437,67 Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch častí:  
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 50/2016 zo dňa 
10.10.2016 vypracovaného Ing. Ivetou Engelmanovou, a vychádza z jednotkovej hodnoty 
pozemku 127,89 Eur/m2; pri výmere 3 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom 
383,67 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 54,00 Eur predstavuje náhradu za užívanie pozemku v k. ú. 
Rača, parc. č. 1007/57, za obdobie dvoch rokov spätne kupujúcimi a vychádza zo sadzby                 
9,00 Eur/m2/rok v súlade  s Rozhodnutím č. 28/2011 a č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, 
 
s podmienkami : 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa tohto 
kupujúceho. 
 
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
 

 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET   : Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. č. 1007/56 a parc. č. 
    1007/57 
      
ŽIADATE Ľ  : Ing. Imrich Zácsik 
     
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
k. ú. Rača 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
1007/56  zastavané plochy    13  GP č. 30097/2016 
1007/57  zastavané plochy     3  GP č. 30097/2016 
_____________________________________________________________________________
     spolu vo výmere: 16 m2 
 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
 
- novovytvorené pozemky parc. č. 1007/56 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2 

a parc. č. 1007/57 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3m2  vznikli podľa geometrického 
plánu č. 30097/2016 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 1578/1 – vinice vo výmere 17 m2, LV č. 
400 
 
SKUTKOVÝ   STAV    
 
Predmet žiadosti 
 
 Predmetom predaja sú pozemky uvedené v špecifikácii. 
 
Dôvod a účel žiadosti 

 
 Ing. Imrich Zácsik je vlastníkom stavby garáže súp. č. 8442 postavenej na pozemku parc. 
č. 1007/56, LV č. 5073. 
 Monika Koteková, Ernest Korcsek a Andrej Korcsek sú spoluvlastníkmi stavby garáže 
súp. č. 2053 postavenej na pozemkoch parc. č. 1007/57 a parc. č. 1007/148, LV č. 5094. 

Predajom pozemkov do vlastníctva žiadateľov príde k majetkovoprávnemu usporiadaniu 
pozemkov pod stavbami. 

 
Stanovenie kúpnej ceny 

 
K navrhovanému predaju bol vyhotovený znalecký posudok č. 50/2016 zo dňa 

10.10.2016, ktorý vypracovala Ing. Iveta Engelmanová, ktorá bola vybratá na základe 
elektronického náhodného výberu znalcov. 

 
Jednotková cena 

 
Jednotková hodnota pozemkov parc. č. 1007/56 a parc. č. 1007/57 bola znaleckým 

posudkom stanovená na 127,89 Eur/m2. Pri celkovej výmere 16 m2 bola všeobecná hodnota 
pozemkov stanovená na sumu 2 046,24 Eur. 
  
  
 
 



Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia primátora č. 28/2011 a č. 33/2015 
 

9,00 Eur/m2/rok, tzn. pri výmere 16 m2 ide o sumu 144,00 Eur/rok. 
 
Na pozemky parc. č. 1007/56 a parc. č. 1007/57 nemá hlavné mesto SR Bratislava 

uzavretú nájomnú zmluvu s vlastníkmi garáží, a preto požadujeme od žiadateľov náhradu za 
užívanie pozemku za obdobie dvoch rokov spätne a táto náhrada vychádza zo sadzby 9,00 
Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré 
boli stanovené na základe Rozhodnutia primátora č. 28/2011 a č. 33/2015. Úhradou tejto sumy sa 
všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania pozemku bez právneho dôvodu považujú za 
urovnané. 

  
Navrhované riešenie 
 
 Predaj pozemkov parc. č. 1007/56 a parc. č. 1007/57 sa navrhuje schváliť podľa § 9a ods. 
8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
Poznámka 
  
 Pozemky parc. č. 1007/129-138, parc. č. 1007/58-66, parc. č. 148,172,173, na ktorých sú 
postavené ostatné garáže sú vo vlastníctve tretích osôb.  
 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
 
Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 1007/56 a 1007/57 funkčné využitie územia: 
viacpodlažná zástavba obytného územia, kód 101, stabilizované územie.  
Stanovisko technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok. 
Oddelenie dopravného inžinierstva 
V zmysle platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien 
a doplnkov, nie sú predmetné pozemky dotknuté dopravným zámerom. 
Na základe vyššie uvedeného s predajom pozemkov parc. č. 1007/56 a parc. č. 1007/57 
súhlasíme.  
Referát cestného správneho orgánu 
Vzhľadom na to, že predmetné pozemky parc. č. 1007/56 a 1007/57 k.ú. Rača nie sú cestnými 
pozemkami miestnych komunikácií I. a II. triedy, z hľadiska cestného správneho orgánu sa 
nevyjadrujeme. 
Oddelenie správy komunikácií 
Netýka sa miestnych komunikácií I. a II. triedy v našej správe. OSK sa z hľadiska správcu 
komunikácií nevyjadruje. Z hľadiska správcu VO bez pripomienok.  
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 
Záujmovým územím sú pozemky v katastri nehnuteľností vedené ako zastavané plochy 
a nádvoria, na ktorých sú umiestnené stavby garáží, t.j. plochy sú zastavané. Predaj pozemkov 
nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou mestskej zelene, územnou ani 
druhovou ochranou prírody a krajiny. 
Oddelenie účtovníctva a pohľadávok 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. 
 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. 



Oddelenie legislatívno-právne: 
Oddelenie legislatívno-právne nevedie súdny spor voči žiadateľom. 
Hlavná architektka: 
Vzhľadom na to, že všetky ostatné pozemky v predmetnom rade garáží sú už v súkromnom 
vlastníctve, k predaju pozemkov nemáme pripomienky. 
 
O stanovisko starostu MČ Bratislava – Rača bolo požiadané listom doručeným mestskej časti 
Bratislava – Rača dňa 19.9.2016. 
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Kúpna zmluva 
č. 04880..........00 

   
 
 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:  JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta 
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK8975000000000025826343 
BIC-SWIFT:  CEKOSKBX 
Variabilný symbol: 4880...... 
IČO:   00 603 481 
 
(ďalej aj ako „predávajúci“) 
 
a 
 
Imrich Zácsik, rodený ...... , narodený ........., rodné číslo ......., bytom ......... 
 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 
 

Čl. 1 
 
 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku registra „E“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 
1578/1 – vinice vo výmere 17 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 400. Pozemok sa 
nachádza v okrese Bratislava, v obci Bratislava – mestská časť Rača, k.ú. Rača. 
 

2) Geometrickým plánom č. 30097/2016 vyhotoveným dňa 16.8.2016 vyhotoviteľom 
IGK s.r.o., so sídlom Kozmonautická 5, 821 02  Bratislava, IČO: 45412324, úradne overeným 
Ing. Magdalénou Cipovou dňa 2.9.2016 pod č. 1825/2016, vznikol  novovytvorený pozemok 
parc. č. 1007/56 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2 oddelením od pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 1007/56 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2, ktorý nemá 
založený list vlastníctva, a bol vytvorený z pozemku registra „E“ KN parc. č. 1578/1 – vinice 
vo výmere 17 m2, LV č. 400. 
 

3) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje novovytvorený pozemok v k. ú. Rača, parc. 
č. 1007/56 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2, vzniknutého podľa 
geometrického plánu č. 30097/2016 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 1007/56 
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2, ktorý nemá založený list vlastníctva, a bol 
vytvorený z pozemku registra „E“ KN parc. č. 1578/1 – vinice vo výmere 17 m2, LV č. 400, 
v celosti do výlučného vlastníctva.  

Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 1007/56 sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a 
ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 



 4) Kupujúci je vlastníkom stavby súp. č. 8442 evidovanej na LV č. 5073, postavenej 
na pozemku parc. č. 1007/56, k.ú. Rača. 

 
5) Predmetom predaja je iba pozemok uvedený v čl. 1 ods. 3). 

    
 

Čl. 2 
 
 1) Predávajúci predáva pozemok uvedený v čl. 1 odsek 3 tejto zmluvy za celkovú 
kúpnu cenu ............ EUR, slovom ........... EUR, kupujúcemu, ktorý pozemok za túto cenu 
kupuje. 
 Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí: Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na 
sumu              ......... Eur/m2. Pri výmere 13 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu 
celkom ......  Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 234,00  Eur tvorí náhradu za užívanie pozemku parc. č. 
1007/56 kupujúcim za obdobie dvoch rokov spätne a vychádza zo sadzby 9,00 Eur/m2/rok 
v súlade  s Rozhodnutím č. 28/2011 a č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. 
  
 2) Prevod pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na 
svojom zasadnutí dňa ......... uznesením č. ..........  
 

3) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške .... Eur na účet 
predávajúceho IBAN  SK8975000000000025826343, vedený v Československej obchodnej 
banke, a.s., variabilný symbol č. 4880...... naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej 
zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 
4) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu sumu 234,00 Eur ako 

náhradu za užívanie pozemku uvedeného v čl. 1 ods. 3 kupujúcim za obdobie dvoch rokov 
spätne na účet hlavného mesta SR Bratislavy IBAN SK5875000000000025828453, vedený v 
Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 4880....... naraz do 30 dní odo 
dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
 
 5) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas 
celkovú kúpnu cenu, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 
545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. a predávajúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody 
spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 
Takisto je kupujúci v prípade neuhradenia celkovej kúpnej ceny riadne a včas povinný 
zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 
Občianskeho zákonníka. 
 

6) 1/2 nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 54,50 EUR a 1/2 
nákladov na vyhotovenie geometrického plánu vo výške ..... Eur uhradí kupujúci do 30 dní od 
podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami na účet hlavného mesta SR 
Bratislavy vedený v ČSOB a.s., Bratislava, na číslo účtu: účtu IBAN  ................... variabilný 
symbol: 4880........... 
 
 
   



 
 

Čl. 3 
 
 1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, 
bremená ani iné právne povinnosti. 
 
 2) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto 
kúpnej zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.  
 

Čl. 4 
 

 1) Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho 
písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak 
kupujúci nezaplatí celkovú kúpnu cenu v stanovenej lehote. 
 
 2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 

 
Čl. 5 

 
 1) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy 
dobre známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza, v stave v akom beží a leží. 
 
 2) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k predaju pozemku uvedeného v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti – územnoplánovacou informáciou 
zo dňa 27.7.2016, stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 28.7.2016, oddelenia 
životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 22.9.2016, oddelenia správy komunikácií zo 
dňa 18.8.2016 a súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 16.8.2016; kupujúci berie 
tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v nich stanovené. 
 
 3) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   

 
4) Znaleckým posudkom č. 50/2016 zo dňa 10.10.2016, ktorý vyhotovila Ing. Iveta 

Engelmanová, bol pozemok parc. č. 1007/56 ocenený sumou 127,89 Eur/m2.   
 
 

Čl. 6 
 
 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 
 

2) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona               
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
 
  3) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predávanej nehnuteľnosti vkladom do katastra 
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného 



rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom. 
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 
  

4) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podávajú predávajúci a kupujúci pri 
dodržaní podmienok stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení celkovej kúpnej 
ceny a 1/2 nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku a geometrického plánu – za ich 
zaplatenie sa považuje pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením 
celkovej kúpnej ceny podávajú predávajúci a kupujúci návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto zmluvy. 
 
 5) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými 
podmienkami zmluvy. 
 
 6) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí 
kupujúci pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    

 
 

Čl. 7  
 
 1) ) Kúpna zmluva je vyhotovená v 8 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú 
predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálnemu odboru, k návrhu na vklad 
vlastníckeho práva, štyri rovnopisy dostane predávajúci. Kupujúci dostane po podpise zmluvy 
oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu 
z tejto zmluvy, dva rovnopisy mu predávajúci odovzdá až po podaní návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
 2) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu 
uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 
podpísali. 
 
V Bratislave dňa .............................  V Bratislave dňa .......................... 
 
PREDÁVAJÚCI:    KUPUJÚCI:  
za Hlavné mesto SR Bratislava   
 
 
 
       
 
 
                
 
...............................................   ..................................................... 
JUDr. Ivo Nesrovnal      
primátor      



   

 

 


