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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, predaj pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 809/32 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 652 m2, zapísaného na LV č. 3558, evidovaného ako parcela registra „C“, 
spoločnosti PROFI BETÓN, s.r.o., so sídlom Talichova 2 v Bratislave, IČO: 35 858 842, za cenu 
82,- Eur/m2, t. z. za cenu celkom  53 464,- Eur, s podmienkami:   
 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  : Návrh na predaj pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. 
   č. 809/32 
 
 
ŽIADATE Ľ  : PROFI BETÓN, s.r.o., 
    Talichova 2, Bratislava 
    IČO: 35 858 842 
 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
 
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
809/32  zastavané plochy a nádvoria     652  
LV č. 3558, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
SKUTKOVÝ STAV   
 
 Predmetom predaja je pozemok parc. č. 809/32 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
652 m2, zapísaný na LV č. 3558 v prospech hlavného mesta SR Bratislava. 
 Pozemok parc. č. 809/32 je situovaný v uzavretom prevádzkovom areáli betonárky – linky 
na výrobu betónových zmesí. Pozemok je sčasti zastavaný stavbami vo vlastníctve žiadateľa. 
 Žiadateľ je vlastníkom dvoch bezprostredne susediacich  pozemkov, a to parc. č. 809/31 
a parc. č. 809/33. 
 Pozemok parc. č. 809/32 žiadateľ užíva na základe nájomnej zmluvy č. 088303640400 
uzavretej dňa 9.6.2004 na dobu neurčitú. 
 Linku na výrobu betónových zmesí žiadateľ prevádzkuje na základe právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia č. ZB 2004/540/H/5/Gš zo dňa 27.10.2004, ktorým bola povolená 
stavba “Dočasná stavba betónových zmesí“. 
 Rozhodnutím č. 2008/1917/Ro právoplatným dňa 29.9.2008 Mestská časť Bratislava- 
Záhorská Bystrica ako príslušný stavebný úrad povolila zmenu v užívaní danej stavby zo stavby 
dočasnej na stavbu trvalú bez časového obmedzenia. 
 Predaj pozemku parc. č. 809/32 sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (posledná zmena zákona č. 258/2009 
Z. z.). 
 Znaleckým posudkom č. 2/2010 vyhotoveným Ing. Petrom Kapustom zo dňa 
28.1.2010 bol 1 m2 pozemku ocenený na 81,31 Eur. 
 Dňa 6. júla 2006 bol v mestskom zastupiteľstve prerokovaný návrh na predaj pozemku 
parc. č. 809/32 spoločnosti PROFI BETÓN, s.r.o., za cenu 2800,-Sk/m2.  Uvedený návrh nezískal 
v mestskom zastupiteľstve dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 Dňa 25.2.2010 bol uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy                 
č. 900/2010 schválený navrhovaný predaj pozemku za cenu 230,- Eur/m2, t. z. za cenu celkom 
149 960,- Eur.  
 Listom zo dňa 15.3.2010 nám žiadateľ oznámil, že o predaj pozemku má záujem, avšak 
žiada o prehodnotenie ceny vzhľadom na to, že trhová cenu pozemkov v danej lokalite sa 
pohybuje v rozpätí od 27,- Eur do 83,- Eur za m2. Ako dôkaz žiadateľ priložil k listu kópie 
niekoľkých kúpnych zmlúv. Na základe hore uvedeného listu bol dňa 29.4.2010 v mestskom 
zastupiteľstve schválený predaj  daného pozemku za cenu 200,- Eur/m2, t. z. za cenu celkom 
130 400,--Eur. 



 Spoločnosť PROFI BETÓN opätovne so schválenou cenou nesúhlasila a listom zo dňa 
29.5.2010 požiadala hlavné mesto SR Bratislavu o prehodnotenie ceny, a to vzhľadom na lokalitu 
pozemku a súčasnú trhovú situáciu.  
 Na základe tohto listu bol daný materiál  dňa 7.9.2011 znova prerokovaný v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy a navrhovaný predaj pozemku bol schválený 
uznesením č. 228/2011 za cenu 200,- Eur/m2, t. z. za celkovú cenu 130 400,- Eur. Žiadateľ 
schválenú kúpnu cenu neakceptoval a žiada o jej prehodnotenie. 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporučila 
dňa 14. 2. 2012 schváliť predaj pozemku parc. č. 809/32 v k. ú. Záhorská Bystrica za cenu 
140,00 Eur/m2, t. z. za cenu celkom 91 280,00 Eur. 
 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
 
Vyjadrenie oddelenia územného rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je 
záujmový pozemok parc. č. 809/32 funkčné využitie územia: poľnohospodárska výroba. 
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie. V rámci rozvojového 
územia je navrhovaná nová výstavba na doteraz nezastavaných plochách, zásadná zmena 
funkčného využitia alebo zmena spôsobu zástavby veľkého rozsahu. 
Vyjadrenie oddelenia územného plánovania: 
Bez pripomienok. 
Stanovisko oddelenia dopravného plánovania: 
Bez pripomienok. 
Vyjadrenie oddelenia cestného hospodárstva: 
Bez pripomienok. 
Oddelenie mestskej zelene:  
Je súhlasné. 
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava - Záhorská Bystrica 
Je súhlasné. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 























































Kúpna zmluva 
     č. 

 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:  Milanom Ftáčnikom, primátorom mesta 
Peňažný ústav: VÚB, a.s., Bratislava, pobočka Gorkého 
Číslo účtu:  1767675956/0200 
Variabilný symbol:  
IČO:   603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
 
a 
 
 
PROFI BETÓN, s.r.o.   
Talichova 2, 841 02 Bratislava 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel: Sro, vložka č. 28928/B 
Zastúpená: Ladislavom Bašternákom, konateľom 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO: 35 858 842 
IČ DPH: 
 
  
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1 
 
 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č.  
809/32 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 652 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností 
na liste vlastníctva č. 3558, vedenom Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu ako 
parcela registra „C“. Pozemky sa nachádzajú v okrese Bratislava IV, v obci Bratislava – 
mestská časť Záhorská Bystrica. 
 

2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva pozemok v k. ú. 
Záhorská Bystrica, parc. č. 809/32 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  652 m2,  
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 3558, vedený ako parcela registra „C“. Predaj 
pozemku parc. č. 809/32 sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
   
 

 
 



Čl. 2 
 
 1) Predávajúci predáva  a kupujúci kupuje pozemok uvedený v čl. 1 odsek 2 tejto 
zmluvy  za kúpnu cenu ...................,- Eur/m2. Celková kúpna cena je  .................. Eur,                                   
(slovom: ...................................  Eur).  
  

2)  Prevod pozemku uvedeného v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy schválilo Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa ................  uznesením 
č. ...................... 
 
 3) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu na účet predávajúceho             
č. 1767675956/0200, vedený vo VÚB, a.s., Bratislava, pobočka Gorkého, variabilný symbol  
č.                       v celosti jednorazovo, a to 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 
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 § 545 ods. 2 
zákona č. 40/1964 Zb. a predávajúci je oprávnený požadovať tiež náhradu preukázateľne 
vzniknutej škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky, ktorá presahuje výšku dohodnutej 
zmluvnej pokuty. Rovnako v prípade riadneho a včasného neuhradenia kúpnej ceny je 
kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou aj úroky z omeškania 
podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

 
 

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 nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 
ods. 2 tejto zmluvy. 

 
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  kúpnu cenu v stanovenej lehote. 
 
 2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 
 3) Odstúpenie predávajúceho alebo kupujúceho od zmluvy musí mať písomnú formu, 
musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia, inak 
je neplatné. 

 
 
 
 



Čl. 5 
 
 1) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy  uvedený v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy 
dobre známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 
 
 2) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k predaju pozemku uvedeného v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného plánovania a rozvoja mesta zo dňa 29.1.2010, oddelenia 
generelov technickej infraštruktúry zo dňa 5.2.2010,  oddelenia mestskej zelene zo dňa 
21.10.2010, so stanoviskom oddelenia dopravného plánovania zo dňa 21.10.2009 a so 
stanoviskom oddelenia cestného hospodárstva zo dňa 28.10.2009. Kupujúci berie tieto 
stanoviská na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v nich stanovené. 
 

3) Znaleckým posudkom č. 2/2010 zo dňa 28.1.2010, ktorý vyhotovil Ing. Peter 
Kapusta, znalec z odboru stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, bol pozemok 
parc. č. 809/32 uvedený v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy ocenený sumou 81,31 Eur/m2.  

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

Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

 
Čl. 6 

 
 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
 2) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podávajú predávajúci a kupujúci po 
zaplatení kúpnej ceny pri dodržaní podmienok stanovených v článku 2 tejto zmluvy. Za 
zaplatenie kúpnej ceny sa považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania 
so zaplatením kúpnej ceny podávajú predávajúci a kupujúci návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto zmluvy. 
 
 3) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí 
kupujúci pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    
 
 4) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predávanej nehnuteľnosti vkladom do katastra 
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného 
rozhodnutia o jeho povolení príslušnou správou katastra. Rozhodnutie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom jeho  vydania. 
 
 5) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými 
podmienkami zmluvy. 
 
 6)  Táto zmluva je podľa ust. §5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. 
V zmysle § 5a ods. 5 tohto zákona bude zverejnená na internetovej stránke hlavného mesta 
SR Bratislava.  
 
 



 7) Kupujúci súhlasia s použitím ich 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.  

 
 

Čl. 7  
 
 1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú 
predložené Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu k návrhu na vklad vlastníckeho 
práva, tri rovnopisy obdrží predávajúci. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy oboma 
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto 
zmluvy, 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   za PROFI BETÓN, s.r.o. 
 
 
 
....................................................   .................................................. 
        Milan Ftáčnik                          Ladislav Bašternák 
            primátor                                                                         konateľ                
 
        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


