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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

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 pozemku registra „C“ KN   
v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/28 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m², 
vytvoreného GP č. 25/2013, úradne overeným dňa 26. 11. 2013 pod č. 2395/13, z pozemku 
registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere                 
2 564 m², zapísaného na LV č. 847, spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP s. r. o., so 
sídlom na Saratovskej 13 v Bratislave, IČO 31 396 895, za kúpnu cenu 171,76 Eur/m², t. z. za 
kúpnu cenu celkom 24 905,20 Eur, 
 
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 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. 

 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastník susedných 
nehnuteľností zapísaných na LV č. 3035 – pozemku priľahlého k predmetu predaja a budovy 
obchodu a služieb – má záujem o pripojenie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve 
s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve, pričom predmet prevodu má byť zastavaný 
jednopodlažnou obchodnou jednotkou, ktorá by rozšírila existujúci obchodný priestor OC 
Atrium Saratov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET   : Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 
    pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/28, spoločnosti SLOVAK  
    INVESTMENT GROUP s. r. o. 
 
ŽIADATE Ľ  : SLOVAK INVESTMENT GROUP s. r. o. 
     Saratovská 13, 841 02 Bratislava 
     IČO 31 396 895 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU  
parc. č.  druh pozemku               výmera v m2     _   _pozn.____________ 
1336/28            zastavané plochy a nádvoria             145                       GP č. 25/2013 
 
Pozemok parc. č. 1336/28 je vytvorený z pozemku registra „C“ parc. č. 1336/1 k. ú. Dúbravka, 
LV č. 847 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.      
 
 
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Predmet žiadosti 

Predmetom predaja je pozemok uvedený v špecifikácii. 
 
 Dôvod a účel žiadosti 
 Spoločnosť SLOVAK INVESTMENT GROUP s. r. o. požiadala o majetkovoprávne 
usporiadanie vlastníckeho vzťahu k tomuto pozemku ako vlastník susedných nehnuteľností v k. 
ú. Dúbravka zapísaných na LV č. 3035, a to pozemku registra „C“ parc. č. 1336/2 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 4 743 m² a stavby súp. č. 3356 – budovy obchodu a služieb OC 
Atrium Saratov stojacej na pozemku parc. č. 1336/2. 
 Žiadateľ ako vlastník priľahlých nehnuteľností má záujem o pripojenie uvedeného 
pozemku v bezprostrednom susedstve s pozemkom a stavbou v jeho vlastníctve  a jeho využitie 
na výstavbu obchodného priestoru. Ide o pás pozemku, ktorý je prístupný širokej verejnosti a nie 
je oplotený. Predajom nehnuteľnosti nepríde k zamedzeniu prístupu na iné pozemky. Predmet 
predaja nezasahuje do žiadnej komunikácie. 
 Tento pozemok je voľne prístupný a tvorí z väčšej časti verejnú trávnatú plochu ako 
súčasť sídliska Dúbravka a z časti vyasfaltovaný prístup k vedľajšiemu vstupu do existujúceho 
obchodného priestoru. Žiadateľ v súčasnosti predmetný pozemok výlučne neužíva. Napriek tomu 
uzatvoril dňa 25. 6. 2015 s hlavným mestom SR Bratislavou Nájomnú zmluvu č. 08 83 0274 15 
00, ktorej predmet nájmu je totožný s predmetom prevodu, na dobu neurčitú z dôvodu 
zabezpečenia si zmluvného vzťahu k pozemku za účelom rozbehnutia realizácie prístavby k 
obchodnému domu Atrium Saratov. 

 
  Stanovenie kúpnej ceny 

K navrhovanému predaju bol predložený znalecký posudok č. 48/2016 zo dňa 11. 11. 
2016, ktorý vypracoval Ing. Jozef Fajnor, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľností, ktorý bol vybraný na základe elektronického náhodného výberu znalcov. 
 
 Jednotková cena 
 Jednotková hodnota pozemku registra „C“ parc. č. 1336/28 k. ú. Dúbravka bola 
stanovená znaleckým posudkom vo výške 171,76 Eur/m2. Pri celkovej výmere 145 m2 teda 
predstavuje kúpna cena za tento pozemok celkovú sumu 24 905,20 Eur. 
  



 Výška nájomného podľa Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0274 15 00 
Časť pozemku parc. č. 1336/1 k. ú. Dúbravka prenajímaná za účelom výstavby obchodnej  

jednotky podľa uznesenia MsZ č. 107/2015 zo dňa 30. 4. 2015: 
a) odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť územné rozhodnutie 1,00 Eur/m²/rok, pri výmere spolu 145 m² 
ide o sumu 145,00 Eur/rok, 

b) od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu 14,00 
Eur/m²/rok, pri výmere spolu 145 m² ide o sumu 2 030,00 Eur/rok, 

c) od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu 15,00 
Eur/m²/rok, pri výmere spolu 145 m² ide o sumu 2 175,00 Eur/rok. 

 
 Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
 Predaj pozemku 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. 
 Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastník susedných 
nehnuteľností zapísaných na LV č. 3035 – pozemku priľahlého k predmetu predaja a budovy 
obchodu a služieb – má záujem o pripojenie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve 
s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve, pričom predmet prevodu má byť zastavaný 
jednopodlažnou obchodnou jednotkou, ktorá by rozšírila existujúci obchodný priestor OC 
Atrium Saratov. 
 
 Navrhované riešenie 
 Navrhujeme schváliť predmetný predaj nehnuteľnosti, nakoľko ide o majetkovoprávne 
usporiadanie vlastníckeho práva k pozemku, ktorý je súčasťou projektu rozšírenia existujúcej 
budovy obchodu a služieb vo vlastníctve žiadateľa. 
 
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 je pozemok parc. č. 1336/28 k. ú. Dúbravka, funkčné využitie územia: 
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, stabilizované územie. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy: 
Z hľadiska záujmov oddelenia dopravného inžinierstva a riešenia verejného dopravného 
vybavenia k predaju pozemku sa v stanovisku uvádza, že v zmysle Územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, predmetný pozemok nie je dotknutý 
žiadnym výhľadovým dopravným zámerom. 
K projektovej dokumentácií pre územné rozhodnutie stavby „Dostavba obchodnej prevádzky 
DM“ bolo vydané súhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS ORM 
41015/14-10788 zo dňa 12. 2. 2014 v rámci ktorého sa z hľadiska riešenia verejného dopravného 
vybavenia neuplatnili žiadne pripomienky. Predmet predaja je totožný so záujmovým pozemkom 
pre dostavbu obchodného centra. 
Vzhľadom na uvedené s predajom súhlasí. 
Referát cestného správneho orgánu sa k predaju nevyjadruje, nakoľko predmetný pozemok nie je 
cestným pozemkom miestnych komunikácií I. a II. triedy. 
Oddelenie správy komunikácií: 



Súhlasí. 
Stanovisko technickej infraštruktúry: 
S predajom pozemku súhlasí. Upozorňuje, že územím prechádzajú potrubia verejného vodovodu 
a kanalizácie, ktoré je potrebné rešpektovať, resp. stavebnú činnosť konzultovať s BVS, a. s. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Súhlasí. 
Oznámenie finančného oddelenia: 
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oddelenie legislatívno-právne: 
Neeviduje súdne konanie so žiadateľom.  
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Dúbravka. 
Je súhlasné. 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 30. 1. 2017 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer predať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Stanovisko komisie fin. stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ 
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča MsZ schváliť predaj pozemku za kúpnu cenu 
250,00 Eur/m2, ostatné podľa predloženého návrhu uznesenia. 
Pán poslanec Ing. Martin Borguľa požiadal o zaprotokolovanie protestu : protestoval proti 
 názoru, ktorý zaznel v diskusii,  že ak je kupujúcou zahraničná spoločnosť, má sa kúpna cena 
zvyšovať. 
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Kúpna zmluva 
č. 04 88 ...................... 00 

 
uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka  

medzi zmluvnými stranami 
 
 
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          : IBAN SK8975000000000025826343 
            BIC-SWIFT CEKOSKBX 
Variabilný symbol  : .......................... 
IČO           : 00 603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
SLOVAK INVESTMENT GROUP s. r. o. 
Saratovská 13, 842 02 Bratislava 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 107780/B 
IČO   : 31 396 895 
zastúpený  : Alice Augustová – konateľka 
     Oldřich Špůrek – konateľ  
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

 
 1. Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Dúbravka, pozemku 
registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1336/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  
2 564 m² zapísaného na LV č. 847. 

2. Geometrickým plánom č. 25/2013 úradne overeným Okresným úradom Bratislava, 
katastrálny odbor dňa 26. 11. 2013 pod č. 2395/13 bol z pozemku registra „C“ katastra 
nehnuteľností parc. č. 1336/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 564 m², LV č. 847, 
k. ú. Dúbravka vytvorený pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1336/28 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m², k. ú. Dúbravka. Tento geometrický plán je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť, 
pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Dúbravka parc. č. 1336/28 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 145 m² vytvorený GP č. 25/2013. 

4. Kupujúci je vlastníkom priľahlej stavby súp. č. 3356 stojacej na pozemku parc. č. 
1336/2 a pozemku registra „C“ parc. č. 1336/2 k. ú. Dúbravka zapísaných na liste vlastníctve 
č. 3035, ktoré nie sú predmetom predaja. 
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Čl. 2 
Kúpna cena 

 
1. Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v čl. 1 odsek 3 za kúpnu cenu          

celkom 24 905,20 Eur (slovom dvadsaťštyritisíc deväťstopäť Eur a dvadsať Centov) 
kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosť za túto cenu kupuje. 

2. Kúpna cena za m² pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 48/2016 zo dňa 
11. 11. 2016 vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľností Ing. Jozefom Fajnorom vo výške 171,76 Eur/m². 

3. Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške 24 905,20 Eur na 
účet hlavného mesta SR Bratislavy IBAN SK8975000000000025826343, vedený 
v Československej obchodnej banke, a. s., variabilný symbol č. ............., naraz do 30 dní odo 
dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej zmluvy. 

4. Kupujúci je ďalej povinný uhradiť náhradu za vypracovanie znaleckého posudku   
č. 48/2016 vo výške 125,00 Eur na účet hlavného mesta SR Bratislavy IBAN 
SK3775000000000025829413, vedený v Československej obchodnej banke, a. s., variabilný 
symbol č. ..................... do 30 dní odo dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kupujúci nezaplatí riadne a včas 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 kúpnej ceny riadne a včas, povinný zaplatiť predávajúcemu 
spolu s omeškanou platbou, úroky z omeškania podľa ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka.                                        

   
Čl. 3 
Ťarchy 

 
 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 

Odstúpenie od zmluvy 
 
1. Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho 

písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak 
kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v stanovenej lehote. 
  2. Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
  

Čl. 5 
Osobitné ustanovenia 

 
 1. Prevod nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa ............. uznesením č. ........ v súlade s § 9a ods. 
8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
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nakoľko kupujúci ako vlastník susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 3035 – pozemku 
priľahlého k predmetu predaja a budovy obchodu a služieb – má záujem o pripojenie 
uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve, 
pričom predmet prevodu má byť zastavaný jednopodlažnou obchodnou jednotkou, ktorá by 
rozšírila existujúci obchodný priestor OC Atrium Saratov.  

2. Prijaté uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
3.  Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 3, dobre známy, a 

že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 
4. Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskami oddelenia usmerňovania investičnej činnosti zo dňa 19. 10. 2016, oddelenia 
životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 27. 7. 2016, oddelenia správy komunikácií zo 
dňa 22. 7. 2016, súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 7. 7. 2016 a stanoviskom 
technickej infraštruktúry zo dňa 29. 6. 2016. 

5. Kupujúci berie na vedomie, že pozemkom parc. č. 1336/1 k. ú. Dúbravka v súlade 
so stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 29. 6. 2016 prechádzajú potrubia verejného 
vodovodu a kanalizácie, ktoré je potrebné rešpektovať, resp. stavebnú činnosť konzultovať 
s BVS a. s. 

6. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

7. Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností. 

                                                                              
Čl. 6 

Platnosť a účinnosť zmluvy 
 

1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania 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 
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 povinnej 
osoby – predávajúceho. 

3. Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Okresného 
úradu Bratislava, katastrálny odbor o povolení vkladu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva prechádzajú na kupujúceho všetky práva a 
povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. 

4. Kupujúci súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely tejto kúpnej zmluvy 
a so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. 

5. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci po dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.z. po zaplatení kúpnej ceny. Za zaplatenie kúpnej ceny  
sa považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej 
ceny sa kúpna cena považuje za uhradenú až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto 
zmluvy.  

6. Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú účastníci tejto zmluvy viazaní 
dohodnutými podmienkami zmluvy. 
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Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy v celom rozsahu, 

neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená.                                                           

2. Na znak súhlasu potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi. 
            3. Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 8-ich exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle 
predávajúci Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor za účelom povolenia vkladu 
vlastníckeho práva v prospech kupujúcich. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto 
zmluvy, dva rovnopisy zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcemu až po podaní návrhu na 
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Štyri rovnopisy zmluvy ostávajú 
predávajúcemu. 
 
 
V Bratislave, dňa .....................         V Bratislave, dňa ........................ 
 
Predávajúci:                                                          Kupujúci: 
Hlavné mesto SR Bratislava         SLOVAK INVESTMENT GROUP s. r. o. 
 
 
 
 
 
________________________________        __________________________________ 
           JUDr. Ivo Nesrovnal     Alice Augustová 
       primátor                   konateľka 
 
 
 
 
             ___________________________________ 
          Oldřich Špůrek 
                konateľ 



Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 30.1.2017 
___________________________________________________________________________ 

 
 
k bodu 4 
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, 
k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/28, do vlastníctva  spolo čnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP 
s.r.o., so sídlom v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa  pozemku 
registra „C“ KN   v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/28 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m², 
spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP s. r. o., so sídlom na Saratovskej 13 v Bratislave, IČO 
31 396 895, za kúpnu cenu 250,00 Eur/m², ostatné pod ľa predloženého návrhu uznesenia  
 
Pán poslanec Ing. Martin Borguľa požiadal o zaprotokolovanie protestu : protestoval proti  názoru, 
ktorý zaznel v diskusii,  že ak je kupujúcou zahraničná spoločnosť, má sa kúpna cena zvyšovať. 
 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 10 , za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 30.1.2017 
 
 
 



5.2.
5.2.4.
5.2.7.

Kód uzn.:

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú.
Dúbravka, parc. č. 1336/28, do vlastníctva spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, s.r.o., so
sídlom v Bratislave

Uznesenie 466/2017
zo dňa 02.02.2017

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 pozemku registra „C“ KN   v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/28 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 145 m², vytvoreného GP č. 25/2013, úradne overeným dňa 26. 11. 2013 pod č. 2395/13,
z pozemku registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 564 m²,
zapísaného na LV č. 847, do výlučného vlastníctva SLOVAK INVESTMENT GROUP s. r. o., so sídlom na
Saratovskej 13 v Bratislave, IČO 31396895, za kúpnu cenu 250,00 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 36 250,00 Eur,
 
s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 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.

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastník susedných nehnuteľností zapísaných na LV
č. 3035 – pozemku priľahlého k predmetu predaja a budovy obchodu a služieb – má záujem o pripojenie uvedeného
pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve, pričom predmet prevodu má byť
zastavaný jednopodlažnou obchodnou jednotkou, ktorá by rozšírila existujúci obchodný priestor OC Atrium Saratov.

- - -



Návrh uznesenia v znení odporú čania Komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta zo  d ňa 30.1.2017 

___________________________________________________________________________ 
 
 
                                                                                      kód uzn.: 5.2 
            5.2.4  
            5.2.7  
           
 
 
 
 

NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

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 pozemku registra „C“ 
KN   v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/28 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m², 
vytvoreného GP č. 25/2013, úradne overeným dňa 26. 11. 2013 pod č. 2395/13, z pozemku 
registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere                 
2 564 m², zapísaného na LV č. 847, spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP s. r. o., so 
sídlom na Saratovskej 13 v Bratislave, IČO 31 396 895, za kúpnu cenu 250,00 Eur/m², t. z. za 
kúpnu cenu celkom 36 250,00 Eur, 
 
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 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. 

 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastník susedných 
nehnuteľností zapísaných na LV č. 3035 – pozemku priľahlého k predmetu predaja a budovy 
obchodu a služieb – má záujem o pripojenie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve 
s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve, pričom predmet prevodu má byť zastavaný 
jednopodlažnou obchodnou jednotkou, ktorá by rozšírila existujúci obchodný priestor OC 
Atrium Saratov. 
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