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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov v k. ú. Staré Mesto, a to: 
parc. č. 4410/6, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m2  
parc. č. 4410/7, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 186 m2  
parc. č. 4410/11, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 39 m2  
parc. č. 441012, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  37 m2  
parc. č. 4410/13, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2  
parc. č. 4410/14, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2  
parc. č. 4410/21, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2,  
vedených v registri „C“ na LV č. 1656, spoločnosti  APOLLO ARENA s r. o., IČO : 36366722, so 
sídlom na Pribinovej 25 v Bratislave, za cenu 85 122,24 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. Kúpna zmluva bude obsahovať ustanovenie, že kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 

dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Staré Mesto, ako prípadu 
    hodného osobitného zreteľa  
 
ŽIADATE Ľ  : APOLLO ARENA s. r. o 
    Pribinova 25, 811 09 Bratislava  
    IČO: 36 366 722 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parcelné číslo  druh pozemku   výmera v m2   
4410/6,   zastavané plochy a nádvoria  108 m2  
4410/7,   zastavané plochy a nádvoria   186 m2  
4410/11,   zastavané plochy a nádvoria      39 m2  
441012,   zastavané plochy a nádvoria     37 m2  
4410/13,   zastavané plochy a nádvoria      36 m2  
4410/14,   zastavané plochy a nádvoria              32 m2  
4410/21,   zastavané plochy a nádvoria               10 m2  
v k. ú. Staré Mesto, zapísaných na liste vlastníctva č. 1656  
 
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Žiadateľ opakovane žiada o odkúpenie špecifikovaných pozemkov vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislava. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že je vlastníkom vedľajších a susediacich 
pozemkov  v celkovej výmere viac ako 5 hektárov. Na predmetnom území má snahu komplexne 
riešiť výstavbu bytových domov a súvisiacu sociálnu vybavenosť. Vzhľadom na skutočnosť, že 
plánovaná investícia je značná, žiadateľ má v úmysle čo najhospodárnejšie využiť pozemky v jeho 
vlastníctve, k čomu by mu mali dopomôcť špecifikované pozemky vo vlastníctve hlavného mesta 
SR. Jeho žiadosťou, ktorá popri špecifikovaných pozemkoch zahŕňala aj pozemok parc. č. 4410/9 
o výmere 65 m2 a pozemok parc. č. 4433/14 vo výmere 1653 m2, sa v mesiaci november 2011 
zaoberala aj finančná komisia a následne mestská rada na svojom zasadnutí dňa 1. 12. 2011. 
Finančná komisia odporučila predaj schváliť, avšak materiál rozdeliť na dve časti a pri pozemkoch 
parc. č. 4433/14  vo výmere 1653 m2, parc. č. 4410/7 vo výmere 186 m2 a parc. č. 4410/21 
vo výmere 10 m2 má byť vypísaná obchodná verejná súťaž. V mestskej rade materiál nezískal 
uznesenie. Žiadateľ následne prehodnotil svoju žiadosť a vo vzťahu k pozemkom parc. č. 4410/9 
a parc. č. 4433/14 ju zobral späť.   
 Vzhľadom na vlastnícke vzťahy v danej lokalite sa predaj pozemkov žiadateľovi javí ako 
účelný. Ide o pozemky, ktoré sú v tesnom susedstve pozemkov žiadateľa, ktorý má na danom 
území podnikateľský zámer. Z tohto dôvodu sú splnené podmienky ustanovenia § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a je možné podľa neho 
prevod realizovať ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 Cena bola stanovená na základe Znaleckého posudku č. 49/2011 vypracovaného znalcom 
Ing. Jozefom Fajnorom, pri pozemkoch parc. č. 4410/6, 11, 12, 13 a 14 v sume 114,72 EUR/m2 
(celkom 28 909,44 EUR) a pri pozemkoch parc. č. 4410/7 a 21 v sume 286,80 EUR/m2 (celkom 
56 212,80 EUR). Špecifikované pozemky boli celkovo ohodnotené sumou 85 122,24 EUR. 
 
 
 
 
STANOVISKÁ ODBORNÝCH  ÚTVAROV  
 



Stanovisko finančného oddelenia : bez záväzkov 
Stanovisko oddelenia miestnych daní a poplatkov: bez záväzkov 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy: nemá výhrady k predaju 4440/6,11,12,13 a 14,  má 
výhrady k predaju pozemkov p. č.  4410/7,  4410/21 a neodporúča ho 
Stanovisko oddelenia územného plánu: bez pripomienok 
Stanovisko oddelenia mestskej zelene:  bez pripomienok 
Stanovisko oddelenia územného rozvoja mesta: funkčné využitie : občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu. 
Stanovisko starostky mestskej časti: súhlasné 











































Kúpna zmluva 
č.048807331100 

 
uzatvorenej 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: 488073311 
IČO:   603 481 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
APOLLO ARENA s. r. o. 
Pribinova 25, 811 09 Bratislava 
zastúpená: Ing. Karolom Rumanom, konateľom 
Peňažný ústav:  
Číslo účtu:   
IČO:  36366722 
 (ďalej len „kupujúci“) 
 

Čl. 1 
 

1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto: 
parc. č. 4410/6, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m2  
parc. č. 4410/7, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 186 m2  
parc. č. 4410/11, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 39 m2  
parc. č. 441012, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  37 m2  
parc. č. 4410/13, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2  
parc. č. 4410/14, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2  
parc. č. 4410/21, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2  
vedených v registri „C“ na LV č. 1656 . 
2) Predmetom predaja podľa tejto kúpnej zmluvy je prevod pozemkov špecifikovaný v Čl. 1 
ods. 1 tejto zmluvy. 
3) Kupujúci je vlastníkom susediacich pozemkom na ktorých plánuje komplexne riešiť 
výstavbu bytových domov a súvisiacu sociálnu vybavenosť. Vzhľadom na skutočnosť, že 
plánovaná investícia je značná, žiadateľ má v úmysle čo najhospodárnejšie využiť pozemky 
v jeho vlastníctve, k čomu by mu mali dopomôcť špecifikované pozemky vo vlastníctve 
hlavného mesta SR. Z tohto dôvodu sa prevod realizuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov. 
4) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje pozemky v k. ú. Staré Mesto, špecifikované v Čl. 1 
ods. 1 tejto zmluvy vedené v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1656 pre hlavné 
mesto SR Bratislavu ako parcely registra „C“ v celosti do svojho výlučného vlastníctva.  
 
 

Čl. 2 
 



1) Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v Čl. 1 odsek 1 tejto zmluvy  za kúpnu cenu      
85 122,24, - EUR ( slovom: ...................... ) kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosti za túto cenu 
kupuje do svojho výlučného vlastníctva. Spolu s kúpnou cenou sa kupujúci zaväzuje uhradiť 
predávajúcemu aj náklady na vypracovanie znaleckého posudku v výške 240,- EUR. 
2) Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na 
svojom zasadnutí dňa       uznesením č. 
3) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu a náklady na vypracovanie znaleckého 
posudku na účet predávajúceho č. 1767675956/0200, vedený vo VÚB, a.s., Bratislava, 
pobočka Gorkého, variabilný symbol č. 488073311 naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto 
kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  
4) 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 ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
   

Čl. 3 
 

1) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by na predávaných nehnuteľnostiach 
viazli nejaké dlhy, bremená alebo 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 
 

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 

 
1) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v Čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy dobre 
známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza.  
2) Kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislava, a to so : 
1. Súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 4. 11. 2011 
2. Stanoviskom oddelenia územného plánu zo dňa 11. 10. 2011 
3. Stanoviskom oddelenia mestskej zelene zo dňa 12. 10. 2011 
4. Stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 18. 10. 2011 
a zaväzuje sa dodržiavať všetky podmienky, ktoré sú v nich uvedené. 
2) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   
 
 

Čl. 6 
 



1) Prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nastane dňom povolenia vkladu 
vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností. 
2) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci pri dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny a nákladov na 
vypracovanie znaleckého posudku. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny podá 
predávajúci návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených v Čl. 
2 tejto zmluvy. 
3) 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. 
4) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami 
zmluvy. 
5) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci pri 
podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    
6) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám. 
7) Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so zverejnením tejto zmluvy 
podľa zákona 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 jej 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   APOLLO ARENA, s. r. o. 
 
 
....................................................   .................................................. 
 Milan Ftáčnik              Ing. Karol Ruman    

primátor        konateľ       
 
 





Návrh na predaj pozemkov v Bratislave,  k. ú. Staré Mesto, spoločnosti APOLLO 
ARENA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa  

 Kód uzn.: 5.2 
           5.2.4 

5.2.7 
 

Uznesenie č. 450/2012 
     zo dňa 15. 03. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča   

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov v k. ú. Staré 
Mesto, a to: 
parc. č. 4410/6, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m2, 
parc. č. 4410/7, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 186 m2,  
parc. č. 4410/11, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 39 m2,  
parc. č. 441012, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  37 m2,  
parc. č. 4410/13, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2,  
parc. č. 4410/14, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2,  
parc. č. 4410/21, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2,  
vedených v registri „C“, LV č. 1656, spoločnosti  APOLLO ARENA, s. r. o., so sídlom na 
Pribinovej 25 v Bratislave, IČO 36366722, za cenu 85 122,24 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. Kúpna zmluva bude obsahovať ustanovenie, že kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 

30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

- - - 

 





 


