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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
novovytvoreného pozemku parc. č. 12006/4 – záhrady vo výmere 67 m², vzniknutého podľa GP
č. 30150/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 12006/1, LV č. 1, vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy, za novovytvorený pozemok parc. č. 22005/18 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 35 m², vzniknutý podľa GP č. 30150/2017, oddelením od pozemku
registra „E“ KN parc. č. 12004, LV č. 5660, vo vlastníctve Karola Masaroviča, s tým, že Karol
Masarovič uhradí finančný rozdiel zamieňaných pozemkov v sume 3 079,89 Eur,
s podmienkami :
1. Zámenná zmluva bude Karolom Masarovičom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva
nebude Karolom Masarovičom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť
2. Karol Masarovič uhradí finančný rozdiel v sume 3 079,89 Eur naraz do 30 dní od podpísania
zámennej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že realizáciou zámeny dôjde
k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov a zosúladeniu užívacieho stavu s právnym
stavom, nakoľko Karol Masarovič má oplotený novovytvorený pozemok parc. č. 12006/4 spolu
s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve, a na novovytvorenom pozemku parc. č. 22005/18 sa
nachádza časť komunikácie na Pionierskej ulici.

Dôvodová správa
PREDMET

:

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa
týkajúcu sa pozemkov v k. ú. Nové Mesto, pozemok parc. č.
12006/4 za pozemok parc. č. 22005/18

ŽIADATEĽ

:

Karol Masarovič

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV
k. ú. Nové Mesto
Pozemok vo vlastníctve hlavného mesta
parcelné číslo
druh pozemku
12006/4
záhrady

výmera v m2
67

pozn.
GP č. 30150/2017

novovytvorený pozemok parc. č. 12006/4 – záhrady vo výmere 67 m2 vzniknutý podľa
geometrického plánu č. 30150/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 12006/1 –
záhrady vo výmere 1297 m2, LV č. 1
Pozemok vo vlastníctve žiadateľa
parcelné číslo
druh pozemku
22005/18
zastavané plochy

výmera v m2
35

pozn.
GP č. 30150/2017

novovytvorený pozemok parc. č. 22005/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2
vzniknutý podľa geometrického plánu č. 30150/2017 oddelením od pozemku registra „E“ KN
parc. č. 12004 – záhrady vo výmere 34 m2, LV č. 5660
SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom zámeny sú pozemky uvedené v špecifikácii.
Dôvod a účel žiadosti
Novovytvorený pozemok parc. č. 12006/4 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
má žiadateľ oplotený a užíva ho spolu s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve – stavbou súpis.
č. 3581 na pozemku parc. č. 12005 a pozemkami registra „C“ KN parc. č. 12004 a parc. č.
12005. Na novovytvorenom pozemku parc. č. 22005/18 sa nachádza časť komunikácie na
Pionierskej ulici. Realizáciou zámeny dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov
a zosúladeniu užívacieho stavu s právnym stavom.
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov
K navrhovanej zámene bol vyhotovený znalecký posudok č. 72/2017 zo dňa 20.11.2017
vypracovaný znalcom Ing. Jurajom Talianom, ktorý bol vybratý na základe elektronického
náhodného výberu znalcov.

Jednotková cena
Jednotková hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 12006/4 bola znaleckým
posudkom stanovená na 151,47 Eur/m2. Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku parc. č.
12006/4 je spolu 10 148,49 Eur.
Jednotková hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 22005/18 bola znaleckým
posudkom stanovená na 201,96 Eur/m2. Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku parc. č.
22005/18 je spolu 7 068,60 Eur.
Rozdiel v hodnotách zamieňaných pozemkov podľa znaleckého posudku je 3 079,89 Eur,
pričom sa navrhuje, aby žiadateľ tento rozdiel hlavnému mestu uhradil.
Navrhované riešenie
Zámena novovytvoreného pozemku parc. č. 12006/4 za novovytvorený pozemok parc. č.
22005/18 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 realizáciou zámeny dôjde
k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov a zosúladeniu užívacieho stavu s právnym
stavom, nakoľko Karol Masarovič má oplotený novovytvorený pozemok parc. č. 12006/4 spolu
s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve a na novovytvorenom pozemku parc. č. 22005/18 sa
nachádza časť komunikácie na Pionierskej ulici.
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 časti pozemkov funkčné využitie územia:
Pozemok parc. č. 12006/4 vo výmere 67 m2 pre občiansku vybavenosť celomestského
a nadmestského významu, rozvojové územie, kód regulácie I, kód funkcie 201, t.j. územia
areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu
s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú
plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže
a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30%
z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.
Pozemok parc. č. 22005/18 vo výmere cca 35 m2 pre námestia a ostatné komunikačné plochy, t.j.
námestia a ostatné komunikačné plochy sú verejne prístupné nezastavané plochy v meste
ohraničené inými funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je možné umiestňovať zariadenia
a vedenia technickej infraštruktúry, podzemné parkovacie garáže, podjazdy, podchody pre
chodcov, prevádzky občianskej vybavenosti určenej pre širokú verejnosť. Súčasťou plôch
námestí a koridorov sú spravidla zeleň, mestský mobiliár, prvky verejného osvetlenia, prvky
dopravného značenia, výtvarné umelecké diela.
Pozemok parc. č. 22005/18 je dotknutý komunikačnou sieťou – t.j. zbernou komunikáciou FT
B1 alebo mimoúrovňovou križovatkou FT B1 s ostatnou a ochrannou a izolačnou zeleňou,
rozvojové územie, č. funkcie 1130.
Predmetné územie je dotknuté tiež verejnoprospešnou stavbou D5, t.j. výstavba Severnej
tangenty v úseku Pražská – Jarošova.
Stanovisko technickej infraštruktúry
Bez pripomienok.

Oddelenie dopravného inžinierstva
Časť pozemku parc. č. 12004 je súčasťou dopravného priestoru komunikácie Pionierska,
z uvedeného dôvodu odporúčame zámenu pozemku a jeho prebratie do majetku hlavného mesta
SR Bratislavy.
Pozemok parc. č. 12006/1 je v zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007,
v znení zmien a doplnkov v blízkosti stavby „Severná tangenta Bratislava, Pražská – Jarošova“,
nie je však touto stavbou dotknutý.
Na základe vyššie uvedeného k zámene pozemkov neuplatňujeme pripomienky.
Referát cestného správneho orgánu
Stotožňujeme sa so stanoviskom oddelenia dopravného inžinierstva a odporúčame zámenu
predmetných pozemkov.
Oddelenie správy komunikácií
K zámene pozemkov z hľadiska správcu komunikácií nemáme námietky.
Z hľadiska správcu verejného osvetlenia uvádzame, že s predloženou žiadosťou zámeny
pozemkov súhlasíme. Bez VO.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Zámena pozemkov nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou mestskej zelene,
územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny, súhlasíme so zámenou pozemkov na účel
žiadateľa.
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.
Oddelenie legislatívno-právne:
Oddelenie legislatívno-právne nevedie súdny spor proti žiadateľovi.
Stanovisko starostu MČ Bratislava-Nové Mesto:
K zámene pozemkov nemám námietky.
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 06. 02. 2018 na internete a na úradnej tabuli
svoj zámer zameniť uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Stanovisko Komisie fin. stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
z 05. 02. 2018
Komisia neschválila navrhované uznesenie a neschválila ani pozmeňovací/doplňujúci návrh.
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 637/2018 zo dňa 08. 02. 2018
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného
mesta SR Bratislavy prerokovať
„Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemok parc. č. 12006/4, vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislavy, za pozemok parc. č. 22005/18, vo vlastníctve Karola Masaroviča“.

Zámenná zmluva
č. .................
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: .............
IČO:
603 481
na jednej strane
a
Karol Masarovič, rodený ......, narodený ......, rodné číslo ................, bytom .................
na druhej strane
Čl. 1
1) Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ KN v k.
ú. Nové Mesto, parc. č. 12006/1 – záhrady o výmere 1297 m2, zapísaného na liste vlastníctva
č. 1.
2) Karol Masarovič je výlučným vlastníkom pozemku registra „E“ KN v k. ú. Nové
Mesto, parc. č. 12004 – záhrady o výmere 34 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 5660.
3) Geometrickým plánom č. 30150/2017 vyhotoveným vyhotoviteľom IGK s.r.o.,
Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava, úradne overeným Ing. Monikou Vlčkovou dňa
11.02.2016 pod číslom 2184/2017, vznikli nasledovné novovytvorené pozemky:
a) novovytvorený pozemok parc. č. 12006/4 – záhrady vo výmere 67 m2 vzniknutý
oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 12006/1 – záhrady vo výmere 1297 m2, LV
č. 1,
b) novovytvorený pozemok parc. č. 22005/18 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 35 m2 vzniknutý oddelením od pozemku registra „E“ KN parc. č. 12004 – záhrady
vo výmere 34 m2, LV č. 5660.
4) Geometrický plán č. 30150/2017 je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.
5) Zámena pozemkov parc. č. 12006/4 za pozemok parc. č. 22005/18 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 realizáciou
zámeny dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov a zosúladeniu užívacieho stavu
s právnym stavom, nakoľko Karol Masarovič má oplotený novovytvorený pozemok parc. č.
12006/4 spolu s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve a na novovytvorenom pozemku parc.

č. 22005/18 sa nachádza časť komunikácie na Pionierskej ulici. Zámena bola schválená
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Čl. 2
1) Pozemky uvedené v čl. 1 tejto zmluvy si účastníci zamieňajú tak, že
a) Karol Masarovič, sa stane výlučným vlastníkom novovytvoreného pozemku parc. č.
12006/4 – záhrady vo výmere 67 m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 30150/2017
oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 12006/1, LV č. 1, v k. ú. Nové Mesto,
b) Hlavné mesto SR Bratislava sa stane výlučným vlastníkom novovytvoreného pozemku
parc. č. 22005/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2 vzniknutého geometrickým
plánom č. 30150/2017 oddelením od pozemku registra „E“ KN parc. č. 12004, LV č. 5660,
v k. ú. Nové Mesto
2) Zámenu pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom zasadnutí dňa .......... uznesením č.
...........
3) Karol Masarovič je povinný uhradiť rozdiel v hodnotách zamieňaných nehnuteľností
v sume ........ Eur (slovom........... ) na účet hlavného mesta SR Bratislavy č. IBAN
SK8975000000000025826343, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný
symbol č. ......... naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými
stranami.
.
4) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 72/2017 vo výške 150,00 Eur
a náklady na vyhotovenie geometrického plánu č. 30150/2017 vo výške ........ Eur uhradí
Karol Masarovič 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: .......

Čl. 3
1) Podľa znaleckého posudku č. 72/2017 zo dňa 20.11.2017 vypracovaného znalcom
Ing. Jurajom Talianom, PhD., všeobecná hodnota pozemku parc. č. 12006/4, k. ú. Nové
Mesto, bola stanovená na 151,47 Eur/m2, spolu 10 148,49 Eur.
2) Podľa znaleckého posudku č. 72/2017 zo dňa 20.11.2017 vypracovaného znalcom
Ing. Jurajom Talianom, PhD., všeobecná hodnota pozemku parc. č. 22005/18, k. ú. Nové
Mesto, bola stanovená na 201,96 Eur/m2, spolu 7 068,60 Eur.

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 novovytvorenom pozemku parc. č.
12006/4, k.ú. Nové Mesto neviaznu žiadne dlhy, bremená ani iné právne povinnosti.
4) Karol Masarovič vyhlasuje, že na novovytvorenom pozemku parc. č. 22005/18 v k.
ú. Nové Mesto, 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) Karol Masarovič 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 ......., stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa
......, súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa ..., a so stanoviskom oddelenia
životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 22.05.20....15.
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
podmienok stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení rozdielu nákladov na
vyhotovenie znaleckého posudku a geometrického plánu – 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
Karol Masarovič 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. Karol Masarovič
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

......................................................

..................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

..................................................
Karol Masarovič

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 5.2.2018
___________________________________________________________________________

k bodu 18
Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave,
k. ú. Nové Mesto, pozemok parc. č. 12006/4 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za
pozemok parc. č. 22005/18 vo vlastníctve Karola Masaroviča
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní
materiálu odporúča MsZ schváliť návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa
týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemok parc. č. 12006/4 vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 22005/18 vo vlastníctve Karola Masaroviča,
ostatné podľa predloženého návrhu uznesenia
Hlasovanie:
prítomní: 10, za: 0, proti: 1, zdržal sa: 9
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 5.2.2018

