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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 zámenu pozemkov v k. ú. Nové Mesto, a to 
novovytvorených pozemkov parc. č. 22001/37 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
13 m² a parc. č. 22001/39 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m², vzniknuté podľa GP č. 
16/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 22001/29, LV č. 1, a novovytvoreného 
pozemku parc. č. 22001/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 44 m², vzniknutého podľa 
GP č. 16/2017 oddelením od pozemku registra „E“ KN parc. č. 13196/2, LV č. 5567, vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,  
za novovytvorené pozemky parc. č. 13196/75 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m² 
a parc. č. 13196/76 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91 m², vzniknuté 
podľa GP č. 16/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 13196/33, LV č. 5787, 
vo vlastníctve spoločnosti REAL PROGRESS GROUP, s.r.o., so sídlom Račianska 72 
v Bratislave, IČO 35796979, bez vzájomného finančného vyrovnania, 
 
s podmienkou: 
 
Zámenná zmluva bude spoločnosťou REAL PROGRESS GROUP, 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 REAL PROGRESS GROUP, s.r.o. 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí  platnosť. 
 
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REAL PROGRESS GROUP, 
s.r.o. je stavebníkom stavby „Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska Račianska 72, Bratislava“, 
ktorej realizácia je povolená na novovytvorených pozemkoch parc. č. 22001/37,38,39 vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a na pozemkoch parc. č. 13196/33,56,66,61,62,63 vo 
vlastníctve spoločnosti REAL PROGRESS GROUP, s.r.o.. V súčasnosti sa časť verejného 
chodníka na Račianskej ulici nachádza na novovytvorených pozemkoch parc. č. 13196/75,76 vo 
vlastníctve spoločnosti REAL PROGRESS GROUP, s.r.o. Zámenou pozemkov sa zrealizuje 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 
 

PREDMET   : Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa  
    týkajúceho sa pozemkov v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22001/37, 
    parc. č. 22001/38 a parc. č. 22001/39 za parc. č. 13196/75 a parc. č. 
    13196/76 
      
ŽIADATE Ľ  : REAL PROGRESS GROUP, s.r.o. 
    Račianska 72 
    830 03 Bratislava 
    IČO  35796979 
     
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
k.ú. Nové Mesto 
 
Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta  
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
22001/37  zastavané plochy   13  GP č. 16/17 
22001/38  zastavané plochy   44  GP č. 16/17 
22001/39  zastavané plochy     3  GP č. 16/17 
    spolu vo výmere:    60 m2  
 
Pozemok vo vlastníctve žiadateľa  
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
13196/75  zastavané plochy      6  GP č. 16/17 
13196/76  zastavané plochy     91  GP č. 16/17 
____________________________________________________________________________  
    spolu vo výmere:      97 m2  
 
- novovytvorený pozemok parc. č. 22001/37 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2 
vznikol podľa GP č. 16/17 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 22001/29, LV č. 1, 
- novovytvorený pozemok parc. č. 22001/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 44 m2 
vznikol podľa GP č. 16/17 oddelením od pozemku registra „E“ KN parc. č. 13196/2, LV č. 5567, 
- novovytvorený pozemok parc. č. 22001/39 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2 
vznikol podľa GP č. 16/17 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 22001/29, LV č. 1 
- novovytvorený pozemok parc. č. 13196/75 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2 
vznikol podľa GP č. 16/17 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 13196/33, LV č. 
5787, 
- novovytvorený pozemok parc. č. 13196/76 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91 m2 
vznikol podľa GP č. 16/17 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 13196/33, LV č. 
5787 
 
SKUTKOVÝ   STAV    
 
Predmet žiadosti 
 
 Predmetom zámeny sú pozemky uvedené v špecifikácii. 
 
 
 
 



 
Dôvod a účel žiadosti 
  

Žiadateľ je stavebníkom stavby „Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska, Račianska ul. 72, 
Bratislava“ ktorej realizácia je povolená na pozemkoch parc. č. 22001/28,29 vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy a parc. č. 13196/33,56,66,61,62,63. 
 Žiadateľ uzavrel dňa 23.3.2015 s hlavným mestom SR Bratislavou dohodu 
o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II/502, Račianska ulica č. 246500231500, 
pre účely hore uvedenej stavby, stavebný objekt SO 201.1 Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska 
– chodník (stavebné povolenie č. ÚKaSP-ŠSÚ-2015/13/ZUM-12 zo dňa 27.7.2015). Nakoľko sa 
aj v súčasnosti časť verejného chodníka na Račianskej ulici nachádza na pozemkoch vo 
vlastníctve žiadateľa a časť pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy sa dostáva 
pod rekonštruované parkovisko, žiadateľ navrhuje zámenu vyššie uvedených pozemkov, za 
účelom majetkovoprávneho usporiadania. Predmet zámeny bol upravený aj na základe 
obhliadky, ktorú so žiadateľom vykonalo oddelenie správy komunikácie, referát správy a údržby 
pozemných komunikácií dňa  17.1.2016, v ktorom je uvedené, že hlavné mesto SR Bratislava, 
oddelenie správy komunikácie, referát správy a údržby pozemných komunikácií prevezme 
príslušnú časť stavby do svojej správy a údržby až po vydaní právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia a majetkovoprávneho vysporiadania. 

Na pozemkoch parc. č. 13196/75,76, t.č. vo vlastníctve žiadateľa, je plánovaná 
cyklistická trasa.    

 

Stanovenie kúpnej ceny 
 
K navrhovanému predaju bol vyhotovený znalecký posudok č. 10/2017 zo dňa 8.3.2017, 

ktorý vypracoval Ing. arch. Milan Haviar, ktorý bol vybratý na základe elektronického 
náhodného výberu znalcov. 

 
Jednotková cena 

 
Jednotková hodnota pozemkov parc. č. 22001/37, parc. č. 22001/38 a parc. č. 22001/39 

bola znaleckým posudkom stanovená na 34,51 Eur/m2.  
Pri celkovej výmere pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta (parc. č. 22001/37, parc. č. 

22001/38 a parc. č. 22001/39 spolu o výmere 60 m2) je všeobecná hodnota pozemkov 2070,60 
Eur. 

Všeobecná hodnota pozemkov parc. č. 13196/75 a parc. č. 13196/76 vo vlastníctve 
žiadateľa vo výmere spolu 97 m2 je 3347,47 Eur. 

Rozdiel v hodnotách zamieňaných pozemkov je 1276,87 Eur.  
Zámena sa navrhuje uskutočniť bez vzájomného finančného vyrovnania. 
 

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

14,00 Eur/m2rok, tzn. pri výmere 60 m2 ide o sumu 840,00 Eur/rok  
 

Navrhované riešenie 
 
 Zámena novovytvorených pozemkov parc. č. 22001/37,38,39 za novovytvorené  
pozemky parc. č. 13196/75,76 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 obecné zastupiteľstvo musí rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
  
 



 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
 
 Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že spoločnosť REAL PROGRESS 
GROUP, s.r.o. je stavebníkom stavby „Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska Račianska 72, 
Bratislava“, ktorej realizácia je povolená na novovytvorených pozemkoch parc. č. 
22001/37,38,39 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a na pozemkoch parc. č. 
13196/33,56,66,61,62,63 vo vlastníctve spoločnosti REAL PROGRESS GROUP, s.r.o.. 
V súčasnosti sa časť verejného chodníka na Račianskej ulici nachádza na novovytvorených 
pozemkoch parc. č. 13196/75,76 vo vlastníctve spoločnosti REAL PROGRESS GROUP, s.r.o. 
Zámenou pozemkov sa zrealizuje majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. 
  
Poznámka 
 
 O stanoviská odborných oddelení Magistrátu ako aj stanovisko starostu mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto bolo žiadané podľa geometrického plánu č. 4/2016, pričom predmetom 
zámeny mali byť novovytvorené pozemky parc. č. 22001/28,32,33,34,35 vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy a novovytvorené pozemky parc. č. 13196/73,74 vo vlastníctve žiadateľa. 
V nadväznosti na pripomienky odborných oddelení Magistrátu k rozsahu zámeny pozemkov, 
žiadateľ predložil nový geometrický plán č. 16/2017, ktorý zohľadňuje tieto pripomienky. Podľa 
GP č. 16/2017 predmetom zámeny majú byť novovytvorené pozemky parc. č. 22001/37 
(pôvodne podľa GP č. 4/2016 išlo o novovytvorený pozemok parc. č. 22001/33), parc. č. 
22001/38 (pôvodne parc. č. 22001/28 a parc. č. 22001/35), parc. č. 22001/39 (pôvodne parc. č. 
22001/34, rozsah bol zmenšený v zmysle stanovísk odborných oddelení Magistrátu) vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a novovytvorené pozemky parc. č. 13196/75 
(pôvodne parc. č. 22001/73) a parc. č. 13196/76 (pôvodne parc. č. 13196/74). Pôvodný 
novovytvorený pozemok parc. č. 22001/32 bol z predmetu zámeny vypustený.  
 Predmet zámeny bol upravený aj na základe obhliadky, ktorú so žiadateľom vykonalo 
oddelenie správy komunikácie, referát správy a údržby pozemných komunikácií dňa  17.1.2016. 
 
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 predmetné funkčné využitie územia:  
časť pozemkov parc. č. 22001/28,33 pre námestia a ostatné komunikačné plochy 
pozemky parc. č. 13196/73,74, parc. č. 22001/32,34,35 a časť pozemkov parc. č. 22001/28,33 
pre priemyselnú výrobu, stabilizované územie, kód funkcie 301. 
Časť pozemkov parc.č. 22001/28,33, ktoré sa nachádzajú vo funkčnom využití územia pre 
„námestia a ostatné komunikačné plochy“ sú tiež súčasťou zbernej komunikácie FT B2 + B3. 
Predmetné pozemky sú dotknuté hlavnou cyklistickou trasou. 
Pozemky parc. č. 22001/32, 13196/73 a časť pozemku parc. č. 13196/74 sa nachádza 
v ochrannom pásme železničných tratí. 
Záujmové územie je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. 
Stanovisko technickej infraštruktúry 
Na predmetných parcelách evidujeme jestvujúce 22 kV káblové vedenie. Po overení trasy 
káblového vedenia u prevádzkovateľa siete tento stanoví aj prípadné podmienky pre navrhovanú 
zámenu. 
Oddelenie dopravného inžinierstva 
V zmysle platného Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov je 
pozdĺž Račianskej ulice plánovaná hlavná cyklotrasa – Račianska trasa, na ktorú bola v roku 
2012 spracovaná spodrobňujúca overovacia štúdia s názvom „Cyklotrasa – Račianska:Trnavské 
mýto – Pekná cesta“ (investor: STARZ). V zmysle overovacej štúdie nie je cyklotrasa navrhnutá 



po chodníku popri Račianskej ulici v úseku, ktorý je predmetom zámeny, nakoľko majiteľ 
nesúhlasil s jej uvedením (v danom úseku cyklotrasa úplne absentuje). V prípade predmetnej 
zámeny bude možné doriešiť napojenie cyklotrasy na ďalšie navrhované úseky. 
K stavbe „Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska, Račianska ul. 72, Bratislava“ sa ODI vyjadrilo 
súhlasným čiastkovým stanoviskom (MAGS/ODI/53307/13) pre ORM (toho času OUIC) dňa 
26.8.2013. 
Vzhľadom na vyššie uvedené máme zato, že zámena pozemkov parc. č. 13196/73 a parc. č. 
13196/74 bude v prospech hlavného mesta. S predmetnou zámenou pozemkov súhlasíme, avšak 
v prípade, ak je vjazd (parc. č. 22001/32) aj výjazd (parc. č. 22001/34) – t.j. detail A a detail B 
(pozemky vo vlastníctve hlavného mesta) súčasťou dopravného priestoru komunikácie, 
odporúčame ich z predmetu zámeny odčleniť a riešiť formou nájmu alebo zriadením vecného 
bremena.  
Pozn.: V súlade so stanoviskom ODI bol z predmetu zámeny vypustený novovytvorený pozemok 
parc. č. 22001/32 a rozsah novovytvoreného pozemku parc. č. 22001/34 bol zmenšený.  
Referát cestného správneho orgánu 
Stotožňujeme sa so stanoviskom ODI. 
Oddelenie správy komunikácií 
Račianska ulica – prejazdný úsek cesty II/502 je v správe OSK. Z hľadiska správcu komunikácií 
súhlasíme so zámenou pozemkov tak, aby do vlastníctva mesta prešli pozemky na šírku 
chodníka Račianskej ulice. 
Z hľadiska správcu VO neodporúčame zámenu, iba nájom, nakoľko v uvedenej oblasti sa 
nachádzajú zariadenia VO, CSS – podzemné káblové vedenie. 
Pozn.: Predmet zámeny bol upravený aj na základe obhliadky, ktorú so žiadateľom vykonalo 
oddelenie správy komunikácie, referát správy a údržby pozemných komunikácií dňa  17.1.2016 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 
Záujmové územie sú spevnené plochy, na ktorých sú umiestnené parkovisko a chodník, zámena 
pozemkov nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou mestskej zelene, 
územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny. 
Oznámenie oddelenia účtovníctva a pohľadávok: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadnu pohľadávku voči žiadateľovi. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadnu pohľadávku voči žiadateľovi. 
Oddelenie legislatívno-právne: 
Oddelenie legislatívno-právne nevedie súdny spor so žiadateľom. 
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Nové Mesto 
Nemám námietky. 
 
Stanovisko ZSE: 
Je priložené v prílohe materiálu. 
 
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 10. 04. 2017 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer zameniť uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Stanovisko Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 12. 04. 2017 
„Mestská rada neschválila navrhované uznesenie a neschválila ani pozmeňovací/doplňujúci 
návrh.“ 
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Zámenná zmluva 
č. 0388.......... 

 
uzatvorená podľa § 611 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: 388....... 
IČO:   00 603 481 
 
na jednej strane 
  
a 
 
REAL PROGRESS GROUP, s.r.o. 
Račianska 72 
830 03 Bratislava 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 22572/B  
zastúpená:  ..................., konateľ  
Bankové spojenie: ..................... 
Číslo účtu (IBAN): ..................... 
IČO:   35 796 979 
DIČ:   .................... 
IČ DPH:  .................... 
 
na druhej strane 
 
 

Čl. 1 
 
 1) Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemkov v k. ú. Nové 
Mesto, a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 22001/29 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 22270 m2,  LV č. 1, a pozemku registra „E“ KN parc. č. 13196/2 – zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 62 m2, LV č. 5567. 
 
 2)  REAL PROGRESS GROUP, s.r.o. je výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ 
KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13196/33 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1603 m2, 
zapísaného na liste vlastníctva č. 5787.    
 

3) Geometrickým plánom č. 16/2017 vyhotoveným dňa 7.2.2017 vyhotoviteľom K – 
GEO s.r.o., Kolmá 4 v Bratislave, IČO: 36 842 494, vznikli nasledovné novovytvorené 
pozemky: 
a) novovytvorený pozemok parc. č. 22001/37 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2 
vznikol podľa GP č. 16/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 22001/29, LV 
č. 1, 



b) novovytvorený pozemok parc. č. 22001/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 44 m2 
vznikol podľa GP č. 16/2017 oddelením od pozemku registra „E“ KN parc. č. 13196/2, LV č. 
5567, 
c) novovytvorený pozemok parc. č. 22001/39 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2 
vznikol podľa GP č. 16/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 22001/29, LV 
č. 1 
d) novovytvorený pozemok parc. č. 13196/75 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2 
vznikol podľa GP č. 16/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 13196/33, LV 
č. 5787, 
e) novovytvorený pozemok parc. č. 13196/76 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91 m2 
vznikol podľa GP č. 16/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 13196/33, LV 
č. 5787. 
 

 
 4) Zámena pozemkov parc. č. 22001/37, parc. č. 22001/38 a parc. č. 22001/39 za 
pozemky parc. č. 13196/75 a parc. č. 13196/76 sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že spoločnosť REAL PROGRESS GROUP, s.r.o. je 
stavebníkom stavby „Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska Račianska 72, Bratislava“, ktorej 
realizácia je povolená na novovytvorených pozemkoch parc. č. 22001/37,38,39 vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy a na pozemkoch parc. č. 13196/33,56,66,61,62,63 vo 
vlastníctve spoločnosti REAL PROGRESS GROUP, s.r.o.. V súčasnosti sa časť verejného 
chodníka na Račianskej ulici nachádza na novovytvorených pozemkoch parc. č. 13196/75,76 
vo vlastníctve spoločnosti REAL PROGRESS GROUP, s.r.o. Zámenou pozemkov sa 
zrealizuje majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. 

  
Čl. 2 

 
1) Pozemky uvedené v čl. 1 tejto zmluvy si účastníci zamieňajú tak, že 
 

a) REAL PROGRESS GROUP, s.r.o., sa stane výlučným vlastníkom pozemkov v k.ú. Nové 
Mesto, a to novovytvorených pozemkov parc. č. 22001/37 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 13 m2 a parc. č. 22001/39 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2, vzniknuté 
podľa GP č. 16/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 22001/29, LV č. 1, 
a novovytvoreného pozemku parc. č. 22001/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 44 
m2, vzniknutého podľa GP č. 16/2017 oddelením od pozemku registra „E“ KN parc. č. 
13196/2, LV č. 5567, 
b) Hlavné mesto SR Bratislava sa stane výlučným vlastníkom novovytvorených pozemkov 
v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 13196/75 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2 a parc. č. 
13196/76 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91 m2,  vzniknutých podľa GP č. 16/2017 
oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 13196/33, LV č. 5787. 

 
2) Zámenu pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom zasadnutí dňa .... uznesením č. ....... 
 

 3) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 10/2017 vo výške 201,60 Eur uhradí 
REAL PROGRESS GROUP, s.r.o., do 30 dní od podpísania tejto zámennej zmluvy oboma 
zmluvnými stranami na účet hlavného mesta SR Bratislavy IBAN  
SK3775000000000025829413, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. variabilný 
symbol: 388........  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa REAL PROGRESS 



GROUP, s.r.o. dostane do omeškania s úhradou nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku 
č. 10/2017 je povinná zaplatiť Hlavnému mestu SR Bratislave úroky z omeškania podľa 
ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
 
 

Čl. 3 
 
1) a) Podľa znaleckého posudku č. 10/2017 zo dňa 8.3.2017 vypracovaného znalcom 

Ing. arch. Milanom Haviarom všeobecná hodnota novovytvorených pozemkov parc. č. 
22001/37, parc. č. 22001/38, parc. č. 22001/39, parc. č. 13196/75 a parc. č. 13196/76, k. ú. 
Nové Mesto,  bola stanovená na 34,51 Eur/m2.  

 
b) Všeobecná hodnota pozemkov parc. č. 22001/37, parc. č. 22001/38 a parc. č. 

22001/39  je spolu 2070,60 Eur. 
 
c) Všeobecná hodnota pozemkov parc. č. 13196/75 a parc. č. 13196/76 je spolu 

3347,47 Eur. 
 
2) Zmluvné strany sa dohodli, že zámena pozemkov podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), b) 

tejto zmluvy sa uskutoční bez vzájomného finančného vysporiadania. 
 
 
 

Čl. 4 
 

1) Zmluvné strany vyhlasujú, že poznajú stav zamieňaných pozemkov.  
 
2) Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia 

tejto zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k nehnuteľnostiam, ktoré sú 
predmetom zámeny podľa tejto zmluvy. 

 
3) Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje, že na novovytvorených pozemkoch parc. č. 

22001/37, parc. č. 22001/38 a parc. č. 22001/39 neviaznu žiadne dlhy, bremená ani iné právne 
povinnosti. 

 
4) REAL PROGRESS GROUP, s.r.o. vyhlasuje, že na novovytvorených pozemkoch  

v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13196/75 parc. č. 13196/76, neviaznu žiadne dlhy, bremená ani 
iné právne povinnosti.  

 
Čl. 5 

 
Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 

Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 

Čl. 6 
 
1) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené so stavom zamieňaných pozemkov a 

v takomto stave ich preberajú. 
 



2) REAL PROGRESS GROUP, s.r.o, bol oboznámený so stanoviskami odborných 
útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k zámene pozemkov podľa tejto zmluvy, a 
to so stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 12.1.2017, stanoviskom 
technickej infraštruktúry zo dňa 21.4.2016, súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 
18.5.2016, stanoviskom oddelenia správy komunikácií zo dňa 13.5.2016 a so stanoviskom 
oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 9.5.2016. 

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

Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
 

Čl. 7 
 

1) Zámenná zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 
 

2) Táto zámenná zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona               
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
 
  3) Zmluvné strany nadobudnú vlastníctvo k zamieňaným pozemkom 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 zmluvné strany pri dodržaní 
podmienky stanovenej v článku 2 ods. 3 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení nákladov na 
vyhotovenie znaleckého posudku – za zaplatenie sa považuje pripísanie na účet Hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 
 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 
REAL PROGRESS GROUP, s.r.o. pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností.    
 

7) Zmluvné strany sa dohodli, že povolením vkladu do katastra nehnuteľností sa 
všetky práva a povinnosti medzi nimi v súvislosti s touto zámenou považujú za vysporiadané 
a žiadna zo strán nemá voči druhej strane žiadnu pohľadávku alebo záväzok. 

 
Čl. 8  

 
 1) Zámenná 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 obdrží Hlavné mesto SR Bratislava. REAL PROGRESS 
GROUP, s.r.o obdrží po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom 
splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, rovnopis mu Hlavné mesto SR 
Bratislava 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 ....................... 
 
za Hlavné mesto SR Bratislavu  za REAL PROGRESS GROUP, s.r.o 
 
 
 
        
 
 
..................................................   .................................................. 
JUDr. Ivo Nesrovnal    ........................ 
primátor      konateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

konaného d ňa 10.04.2017 
___________________________________________________________________________ 

 
 
k bodu  
Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22001/37, parc. č. 22001/38 a parc. č. 22001/39, vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 13196/75 a parc. č. 13196/76, vo 
vlastníctve spolo čnosti REAL PROGRESS GROUP, s.r.o., so sídlom v Brat islave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť zámenu ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22001/37, parc. č. 22001/38 a parc. č. 22001/39, vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 13196/75 a parc. č. 13196/76, vo vlastníctve 
spoločnosti REAL PROGRESS GROUP, s.r.o., so sídlom v Bratislave 
, pod ľa predloženého návrhu uznesenia.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za:5 , proti: 0 , zdržal sa: 3    
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 10.04.2017 
 
 
 
 
 
 



   

   

    

   


