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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 pozemkov v  k. ú. Vrakuňa, a to pozemkov registra „C“ KN parc. č. 
3144/27 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2, parc. č. 3144/28 – zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 10 m2, parc. č. 3144/31 – ostatné plochy vo výmere 167 m2, parc. č. 3144/43 
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 164 m2, parc. č. 3144/44 – ostatné plochy vo výmere 
51 m2, parc. č. 3144/62 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2, parc. č. 3144/63 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2, LV č. 1095, novovytvoreného pozemku parc. č. 
3144/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 m2, vzniknutého podľa GP č. 14/2007 
z pozemku registra „C“ KN parc. č. 3144/45, a novovytvoreného pozemku parc. č. 3144/65 – 
ostatné plochy vo výmere 741 m2, vzniknutého podľa GP č. 14/2007 oddelením od pozemkov 
registra „C“ KN parc. č. 3144/45 a parc. č. 3144/58, LV č. 1095, do vlastníctva Martin Klíma - 
AUTO DAREX, s miestom podnikania Domkárska 17 v Bratislave, IČO 36979333, za kúpnu 
cenu 150,90 Eur/m2 t. zn. za kúpnu cenu celkom 222 577,50 Eur,  
 
s podmienkami :  
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 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. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET   : Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3144/27, parc.  
    č. 3144/28, parc. č. 3144/31, parc. č. 3144/43, parc. č. 3144/44, 
    parc. č. 3144/45, parc. č. 3144/62, parc. č. 3144/63 a parc. č. 
    3144/65 
      
ŽIADATE Ľ  : Martin Klíma AUTO - DAREX 
    Domkárska 17, 821 05 Bratislava, IČO: 36979333 
     
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
Vraku ňa 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
3144/27  zastavané plochy   16   LV č. 1095 
3144/28  zastavané plochy    10   LV č. 1095 
3144/31  ostatné plochy   167    LV č. 1095 
3144/43  zastavané plochy  164   LV č. 1095 
3144/44  ostatné plochy     51   LV č. 1095 
3144/45  zastavané plochy  278   GP č. 14/2007 
3144/62  zastavané plochy    38   LV č. 1095 
3144/63  zastavané plochy    10   LV č. 1095 
3144/65  ostatné plochy   741   GP č. 14/2007 
  spolu vo výmere   1475 m2 
 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
 

- novovytvorený pozemok parc. č. 3144/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 
m2 vznikol podľa GP č. 14/2007 z pozemku parc. č. 3144/45, LV č. 1095 

- novovytvorený pozemok parc. č. 3144/65 – ostatné plochy vo výmere 741 m2 vznikol 
podľa GP č. 14/2007 oddelením od pozemkov parc. č. 3144/45 a parc. č. 3144/58, LV č. 
1095 

 
SKUTKOVÝ   STAV    
 
Predmet žiadosti 
 
 Predmetom predaja sú pozemky uvedené v špecifikácii. 
 
Dôvod a účel žiadosti 

 
 Žiadateľ je vlastníkom stavieb súp. č. 14058 postavených na pozemkoch parc. č. 3144/25, 
parc. č. 3144/61 (pozemky sú vo vlastníctve spoločnosti DAREX SK s. r. o.), parc. č. 3144/27, 
parc. č. 3144/28, parc. č. 3144/43, parc. č. 3144/45, parc. č. 3144/62 a parc. č. 3144/63 (pozemky 
sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy). Spoločnosť DAREX SK s.r.o., ktorej 
spoločníkom je aj Martin Klíma, je vlastníkom susedných pozemkov parc. č. 3144/6, parc. č. 
3144/25 a parc. č. 3144/61. Pozemky, ktoré sú predmetom žiadosti o predaj tvoria spolu 
s pozemkami parc. č. 3144/6,25,61 ucelený areál, v ktorom je v súčasnosti prevádzkovaný 
autobazár.       
 Hlavné mesto SR Bratislavy má so žiadateľom uzatvorenú zmluvu o nájme pozemku 
parc. č. 08 88 1003 02 00, ktorej predmetom je časť pozemku parc. č. 3144/4 vo výmere 1746 m2 
(podľa súčasného stavu katastra nehnuteľností ide o pozemky parc. č. 3144/27, 
28,31,43,44,45,62,63 a časť parc. č. 3144/58 – podľa GP č. 14/2007 ide o novovytvorený 



pozemok parc. č. 3144/65). Účelom nájmu je rozšírenie autobazáru – AUTO DAREX 
o umývarku áut, predpredajný servis a kancelárie. 
 Predajom pozemkov do vlastníctva žiadateľa bude majetkovoprávne usporiadaný vzťah 
pozemkov pod stavbami žiadateľa spolu s priľahlým pozemkom. 
   
Stanovenie kúpnej ceny 

 
K navrhovanému predaju bol vyhotovený znalecký posudok č. 55/2016 zo dňa 2.1.2017, 

ktorý vypracovala znalkyňa Ing. Barbara Chamulová, PhD., ktorá bola vybratá na základe 
elektronického náhodného výberu znalcov. 

 
Jednotková cena 

 
Jednotková hodnota pozemkov uvedených v špecifikácii bola znaleckým posudkom 

stanovená na 150,90 Eur/m2. Pri celkovej výmere 1475 m2 bola všeobecná hodnota pozemkov 
stanovená na sumu 222 577,50 Eur, po zaokrúhlení 223 000,00 Eur. 
  
Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia primátora č. 33/2015 
 

17,00 Eur/m2/rok, tzn. pri výmere 1475 m2 ide o sumu 25 075,00 Eur/rok. 
 

 Hlavné mesto SR Bratislavy má so žiadateľom uzatvorenú zmluvu o nájme pozemku 
parc. č. 08 88 1003 02 00 na pozemky uvedené v špecifikácii. Výška nájomného podľa tejto 
zmluvy je 5,48 Eur/m2/rok (165,00 Sk/m2/rok). Ročné nájomné pri výmere 1746 m2 predstavuje 
sumu 9 562,84 Eur.  
 
Navrhované riešenie 
 
 Predaj pozemkov uvedených v špecifikácii sa navrhuje schváliť podľa § 9a ods. 8 písm. 
b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (t. j. prevod pozemkov 
zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou).  
 
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. 3144/27,28,31,43,44,45,62,63,58, funkčné 
využitie územia: ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130. 
Podmienky funkčného využitia plôch: Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany 
kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, 
dopravných zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti 
a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické podmienky 
jednotlivých druhov ochranných pásiem. 
Upozorňujeme, že pozemky sú dotknuté ochranným pásmom železnice a pozemkami prechádza 
ochranné a bezpečnostné pásmo plynu. 
Pozn.: Vyžiadali sme aj stanovisko SPP – Distribúcie, a.s. a Železníc Slovenskej republiky. 
Stanovisko technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok. 
 
 
 



Oddelenie dopravného inžinierstva 
V zmysle platného Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, 
ako aj v zmysle spracovaných územnoplánovacích podkladov predmetné pozemky nie sú 
v kolízii so žiadnym výhľadovým zámerom dopravy. 
Referát cestného správneho orgánu 
Z hľadiska cestného správneho orgánu k predaju pozemkov registra „C“ KN za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou a priľahlých pozemkov sa 
nevyjadrujeme. Ide o pozemky nenachádzajúce sa pri  miestnych komunikáciách I. a II. triedy.  
Oddelenie správy komunikácií 
Neprichádza k zásahu do cestného pozemku a cesty II/572 – Hradská v našej správe. OSK sa 
z hľadiska správcu komunikácie nevyjadruje. 
Z hľadiska správcu VO bez pripomienok. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 
Súhlasíme s predajom pozemkov. Predmetné pozemky sú zastavanými plochami pod stavbou, 
ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. Predaj 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 žiadateľovi. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Vrakuňa: 
Je súhlasné. 
 
Stanovisko SPP – Distribúcie, a.s. 
V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nenachádzajú. Upozorňujeme, 
že v blízkosti záujmového územia sa nachádza VTL plynovod DN 200/PN 2,5 MPa 
s bezpečnostným pásmom 20 m od osi plynovodu na obidve strany. 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
Z hľadiska rozvojových zámerov ŽSR k odpredaju predmetných pozemkov nemáme námietky. 
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Kúpna zmluva 
č. 04880...1700 

   
 
 
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...17 
IČO:   00 603 481 
 
(ďalej aj ako „predávajúci“) 
 
a 
 
Martin Klíma AUTO - DAREX 
 
 
zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava č. 102-23372, 
zastúpený :   ................ 
Bankové spojenie:  ......... 
Číslo účtu (IBAN):  ...................... 
IČO:    36 979 333    
 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 
 

Čl. 1 
 
 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 3144/27 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2, parc. č. 3144/28 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 10 m2, parc. č. 3144/31 – ostatné plochy vo výmere 167 m2, 
parc. č. 3144/43 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 164 m2, parc. č. 3144/44 – ostatné 
plochy vo výmere 51 m2, parc. č. 3144/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 293 m2, 
parc. č. 3144/58 – ostatné plochy vo výmere 5391 m2,  parc. č. 3144/62 – zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 38 m2 a parc. č. 3144/63 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1095. Pozemok sa nachádza v okrese Bratislava, v obci 
Bratislava – mestská časť Vrakuňa, k.ú. Vrakuňa. 
 
 2) Geometrickým plánom č. 14/2007 vyhotoveným vyhotoviteľom GP – práce, s.r.o., 
so sídlom Raztočná 57 v Bratislave, IČO: 35 966 564, úradne overeným Ing. Ladislavom 
Burianom pod č. 315/07, vznikol novovytvorený pozemok parc. č. 3144/45 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 278 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 3144/45, 



a novovytvorený pozemok parc. č. 3144/65 – ostatné plochy vo výmere 741 m2 oddelením od 
pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3144/45 a parc. č. 3144/65, LV č. 1095.  
 

3) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje pozemky v k.ú. Vrakuňa, a to pozemky 
registra „C“ KN parc. č. 3144/27 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2, parc. č. 
3144/28 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2, parc. č. 3144/31 – ostatné plochy 
vo výmere 167 m2, parc. č. 3144/43 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 164 m2, parc. č. 
3144/44 – ostatné plochy vo výmere 51 m2, parc. č. 3144/62 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 38 m2, parc. č. 3144/63 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2, LV č. 
1095, novovytvorený pozemok parc. č. 3144/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 
m2 vzniknutý podľa GP č. 14/2007 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 3144/45, 
a novovytvorený pozemok parc. č. 3144/65 – ostatné plochy vo výmere 741 m2 vzniknutý 
podľa GP č. 14/2007 oddelením od pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3144/45 a parc. č. 
3144/58, LV č. 1095, v celosti do výlučného vlastníctva.  
Predaj uvedených pozemkov 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. 14058 evidovanej na LV č. 3743, postavenej 
na pozemkoch parc. č. 3144/25, parc. č. 3144/27, parc. č. 3144/28, parc. č. 3144/43, parc. č. 
3144/45, parc. č. 3144/61, parc. č. 3144/62 a parc. č. 3144/63. 

 
5) Predmetom predaja sú iba pozemky uvedené v čl. 1 ods. 3). 

    
 

Čl. 2 
  
 1) Predávajúci predáva pozemky uvedené v čl. 1 odsek 3 tejto zmluvy za kúpnu cenu 
.... eur/m2, t. zn. za kúpnu cenu celkom ...... eur, slovom ...... eur, kupujúcemu, ktorý pozemok  
za túto cenu kupuje. 
  
 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) 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.  
 

5) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu náklady na 
vyhotovenie znaleckého posudku č. 55/2016 v sume 540,00 eur na účet hlavného mesta SR 
Bratislavy IBAN  SK3775000000000025829413, vedený v Československej obchodnej 



banke, a.s., variabilný symbol č. 4880...... naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej 
zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
   

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 pozemkov uvedených v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti – územnoplánovacou informáciou 
zo dňa 22.4.2016, stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 4.3.2016, oddelenia životného 
prostredia a mestskej zelene zo dňa 2.3.2016, súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo 
dňa 7.3.2016, stanoviskom oddelenia správy komunikácií zo dňa 1.4.2016 ako aj so 
stanoviskom SPP – distribúcia, a.s. zo dňa 5.10.2016 a stanoviskom Železníc Slovenskej 
republiky zo dňa 14.11.2016; 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. 55/2016 zo dňa 2.1.2017, ktorý vyhotovila Ing. Barbara 

Chamulová, boli pozemky uvedené v čl. 1 ods. 3 ocenené sumou 150,90 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 nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku – 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 7 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, jeden rovnopis 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  



   

   

  

   



   

 

 


