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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 

predaj, ktorého predmetom bude nehnuteľnosť v k.ú. Karlova Ves, pozemok registra „C“ 
katastra nehnuteľností, parc.č. 2866/1 – ostatné plochy vo výmere 162 m2, ktorý vznikol GP 
č. 27/2011 z pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves parc.č. 2866/1 - 
ostatná plocha vo výmere 180 m2, zapísanom na LV č. 46, formou priameho predaja 
s ponukou v súlade s § 9a ods.1 písm. c) zák.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, s podmienkami : 
 
1) Priamy predaj bude zverejnený v termíne do 5.12.2011 na úradnej tabuli, webovej stránke 
hlavného mesta a v tlači. 
 
2) Podmienky priameho predaja a podklady bude možné prevziať v dňoch od 5.12.2011 do 
5.1.2012 v čase od 9.00 hod.  do 14.00 hod.  
 
3) Ponuky je možné doručiť v dňoch  v dňoch 5.12.2011 do 5.1.2012 do 14.00 hod. 
 
4)  Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať: 
     a) označenie záujemcu 
        - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum                                       
narodenie, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav, telefónne číslo. Ak je záujemca 
ženatý/vydatá, aj meno , priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, 
miesto trvalého pobytu a štátnu  príslušnosť manžela/manželky. Ak je fyzická osoba 
podnikateľ je povinná predložiť spolu s návrhom aj originál výpisu živnostenského listu nie 
staršieho ako 1 mesiac. 
         - u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré 
sú štatutárnym orgánom , označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu. 
     b) označenie nehnuteľnosti-  pozemku , predmetu kúpy, a to : číslo parcely, druh pozemku, 
katastrálne územie a výmeru. 
     c) výšku ponúknutej ceny za pozemok, 
     d) čestné vyhlásenie záujemcu 
          - u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9 ods.6 zák. č 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade ak je záujemca ženatý/vydatá, tak 
čestné prehlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela. 
           - u právnickej osoby , že nie je zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu , 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo  
 
 



dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9 ods.6 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 
      e) vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona 
č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  V prípade, ak je 
záujemca ženatý /vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manžela/manželky. 
      f) vyhlásenie záujemcu, že v prípade ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako 
najvýhodnejšia a mestské zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, 
bude znášať všetky náklady spojené s prevodom ( správny poplatok z návrhu na vklad,  ako aj 
náklady na vyhotovenie znaleckého posudku)     
 
5) Obálky s návrhmi na priamy predaj s ponukou sa budú otvárať a návrhy sa budú 
vyhodnocovať dňa 12.1.2012. 
 
6) Komisiou vybraný účastník priameho predaja podlieha schváleniu Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. Vybratému účastníkovi priameho predaja 
bude v lehote do 15 dní od druhého riadneho zasadnutia MsZ HM SR BA v roku 2012 
odoslaný list s oznámením, že je vybratým účastníkom priameho predaja a že bol schválený 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
7)   Výsledky vyhodnotenia budú zverejnené v termíne do 15 dní od druhého riadneho 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2012. 
 
8)  Účastníci priameho predaja sú povinní pred podaním návrhu na priamy predaj zaplatiť 
paušálnu náhradu výdavkov vo výške 50,-Eur. 
 
9) Minimálna kúpna cena za pozemok je 37 100 Eur.  
 
10 ) Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy predaj je najvyššia ponúknutá kúpna cena. 
 
11) Cenová ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku v zalepenej 
obálke viditeľne označená heslom   „ priamy predaj nehnuteľnosti – k.ú. Karlova Ves - parc.č. 
2866/1 – NEOTVÁRAŤ. 
 
12) Celá kúpna cena bude zaplatená na účet hlavného mesta SR Bratislavy do 30 dní odo dňa 
podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 
13) Hlavné mesto si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva 
k nehnuteľnosti  výlučne s vybraným účastníkom ponukového konania.   
 
14) V prípade, že budú doručené dve rovnaké ponuky, víťaz bude určený losovaním komisiou 
určenou na vyhodnotenie ponúk. 
 
15) Priamy predaj bude vyhlásený v súlade s § 9a ods.1 písm.c)  zákona 258/2009 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 
 



16) Predložený návrh, t.z. návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka .       
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v k.ú. Karlova Ves,                        
                             parc.č. 2866/1, formou priameho predaja  s cenovou ponukou    
  
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
 
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
2866/1             ostatná plocha                         162                             GP č.27/2011 
 
 
SKUTKOVÝ STAV   
       
        Hlavné mesto SR Bratislava je  vlastníkom pozemku registra „C“ katastra 
nehnuteľností v k.ú.Karlova Ves na ulici Staré grunty,  a to parc.č.2866/1 – ostatná plocha vo 
výmere 180 m2 , zapísanej na LV č.46 .   Geometrickým plánom č. 27/2011 zo dňa 12.9.2011 
vznikol pozemok parc.č.2866/1- ostatná plocha vo výmere 162 m2, ktorý je predmetom 
predaja. 
 K odčleneniu predmetného pozemku došlo z dôvodu, že oddelenie dopravného 
plánovania vo svojom stanovisku uviedlo, že je potrebné odčleniť časť predmetného 
pozemku, pre zachovanie komunikácie Staré grunty,  a z toho dôvodu sa nepredáva celý 
pozemok , ale len jeho časť.  
 Zámer predať predmetný pozemok bol predložený na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  dňa 28.4.2011 a uznesením č.84/2011 mestské 
zastupiteľstvo schválilo tento  zámer podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako priamy predaj z cenovou ponukou.   
     Podľa znaleckého posudku č.118/2011 zo dňa 5.10.2011, vyhotoveného znalcom            
Ing. Petrom Kapustom, je všeobecná hodnota pozemku stanovená za 1 m2 sumou 228,95,- 
Eur, t.z. celkom 37 089,90 Eur. 

Pri ocenení pozemku v roku 2010 sa vychádzalo z funkčného využitia pozemku ako 
záhrady a jeho pričlenenia k pozemku, ktorý slúži ako záhrada. 

Pri ocenení pozemku v roku 2011 sa vychádzalo z vyššieho stupňa využitia za 
predpokladu, že bude pozemok spojený s okolitými pozemkami. Vzhľadom na situáciu 
v danom území, z ktorej je zrejmé, že sa pozemky zastavujú rôznymi polyfunkčnými 
objektami, jedná sa o lukratívnu – perspektívnu lokalitu do budúcnosti.  
 Predmetný pozemok je situovaný na ulici Staré grunty v Bratislave v k.ú. Karlova Ves, 
v susedstve vysokoškolských internátov v Mlynskej doline. Pozemok má bezproblémový 
prístup z verejnej spevnenej komunikácie – ulice Staré grunty.   
       Minimálna cena za pozemok uvedený v špecifikácii pozemku je 37 100,- Eur. Predaj 
uvedenej nehnuteľnosti sa navrhuje formou priameho predaja v súlade s ust. §9a ods.1 písm. 
c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí , v znení neskorších predpisov. 
  Uznesenie MsZ č.84/2011 zo dňa 28.4.2011 schválilo zámer predať predmetný 
pozemok formou elektronickej aukcie. 

  Podľa stanoviska Ministerstva financií SR zo dňa 17. 1. 2011, ktoré bolo adresované 
hlavnému mestu SR Bratislave, možnosť previesť majetok obce priamym predajom podľa     
§ 9a ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí má umožniť obciam realizovať prevod majetku 
v prípadoch, v ktorých to bude obec považovať za opodstatnené. Zákon o majetku obcí 
limituje prevody majetku obce touto formou len na prevod majetku, ktorého všeobecná 
hodnota stanovená znaleckým posudkom nie je vyššia ako 40 000 Eur. Z priameho predaja 



majetku obce sú vylúčené fyzické osoby a právnické osoby taxatívne uvedené v § 9a ods. 6 a 
7 spomínaného zákona, ktoré sú v pozícii potencionálneho konfliktu záujmov pri nadobúdaní 
majetku obce. Podľa názoru tohto ministerstva zákonná úprava priameho predaja v podstate 
vylučuje možnosť realizovať priamy predaj formou elektronickej aukcie. 
  
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
Oddelenie územného rozvoja mesta 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov podľa 
záväznej časti stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je záujmový pozemok, funkčné 
využitie územia: zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti, t.j.plochy slúžiace 
predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti 
v zónach celomestského a nadmestského významu. Jedná sa prevažne o viacpodlažnú 
zástavbu, rodinné domy a málopodlažnú zástavbu od 2 nadzemných podlaží.  
Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie. V záujmovom území 
doteraz nebol obstaraný, spracovaný a riadne prerokovaný územnoplánovací podklad, 
urbanistická štúdia, respektíve územnoplánovacia dokumentácia (územný plán) predmetnej 
zóny , ktorý by urbanisticky a územnotechnicky doriešil dané územie. 
Oddelenie územného plánovania  
Jedná sa o rozvojové plochy slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov 
bývania a občianskej vybavenosti. Z hľadiska koncepcie urbanistického rozvoja mesta je 
záujmové územie súčasťou perspektívneho rozvojového územia pozdĺž ul. Staré grunty.  
Oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy 
V zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení  zmien a doplnkov, je 
plánované výhľadové rozšírenie komunikácie Staré grunty na kategóriu MO 9/40+ chodníky, 
pričom na predmetné územie nebola spracovaná podrobnejšia dokumentácia a na základe 
uvedeného je potrebné z predmetu predaja odčleniť časť pozemku pozdĺž komunikácie Staré 
grunty. 
Oddelenie prevádzky dopravy 
Taktiež odporúčajú odčleniť pás pozdĺž predmetnej komunikácie. 
Oddelenie cestného hospodárstva  
Nemajú pripomienky. 
 
Stanovisko starostky mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  
Súhlasí  s predajom. 

































Kúpna zmluva 
č. .............. 

uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka medzi 
zmluvnými stranami  

 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
zastúpené                : Milan Ftáčnik, primátor mesta 
Peňažný ústav         : VÚB Bratislava – mesto 
Číslo účtu          : 1767675956/0200 
Variabilný symbol  : ................ IČO           : 603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
trvale  bytom ................. 
ženatý , štátny občan SR 
 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1) Hlavné mesto SR Bratislava  je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Karlova 

Ves a to ,  pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností , parc. č. 2866/1  – ostatné plochy   
o výmere 180 m2 ,  LV č. 46.  
 
2) Geometrickým plánom č. 27/2011 zo dňa 16.9.2011 vznikol odčlenením z pozemku 
v k.ú.Karlova Ves a to parc.č.2866/1 pozemok parc.č.2866/1 – ostatné plochy 162 m2.   
 
3 ) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje pozemok v k.ú.Karlova Ves, pozemok registra „C“ 
katastra nehnuteľností , parc.č.2866/1 – ostatné plochy o výmere 162 m2.   

 
 

Čl. 2 
Kúpna cena 

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

celkom ....................) kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosť za túto cenu kupuje. 
 

2) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu v sume ......,- Eur spolu s  
náhradou za vypracovanie znaleckého posudku č. 118/2011 zo dňa 5.10.2011  vo výške 
..........,- Eur ako aj  s náhradou za vyhotovenie geometrického plánu č. 27/2011 zo dňa 
16.9.2011 vo výške ............, na účet hlavného mesta SR Bratislavy 1767675956/0200, vedený 
vo VÚB Bratislava - mesto, variabilný symbol č. ......................., naraz do 30 dní odo dňa 
obojstranného podpísania tejto kúpnej zmluvy. 
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3) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď 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 prehlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, 
bremená, ani iné právne povinnosti. 
 

2) Predávajúci prehlasuje, 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 dňa .......uznesením č. ........... , v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej 
národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v  znení  neskorších predpisov, formou 
priameho predaja.  
 

2)  Kupujúci prehlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v čl. 1 ods. 3, dobre známy, 
a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 
 

3) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k  predaju nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta z ......, stanoviskom oddelenia územného 
plánovania z .........., stanovisko oddelenia dopravného plánovania a riadenia dopravy 
z ...........,  stanoviskom oddelenia prevádzky dopravy z ..........., stanoviskom oddelenia 
cestného hospodárstva z ............  

 
                                    

4) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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5) Kupujúci sa zaväzujú, že uhradia 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 všetkými zmluvnými 
stranami. 

 
2) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 5 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 Správy 

katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu 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 ako aj znaleckej odmeny. 
Za zaplatenie kúpnej ceny a znaleckej odmeny sa považuje jej pripísanie na účet 
predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny sa kúpna cena považuje za 
zaplatenú 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. 
 

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 6-ich exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle 
predávajúci na Katastrálny úrad v Bratislave, Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu 
za účelom povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúcich. Kupujúci obdrží  
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po podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia 
povinností vyplývajúcich im z tejto zmluvy, rovnopis zmluvy odovzdá predávajúci 
kupujúcemu až po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
 
V Bratislave, dňa .....................   V Bratislave, dňa ........................ 
Predávajúci:                                                               Kupujúci: 
Hlavné mesto SR Bratislava    
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________      ____________________________ 
                Milan Ftáčnik                       xxxxxxxxxx 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
                                                                                         











 


