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Informácia 

 
 Oddelenie správy nehnuteľností pripravuje na základe predložených žiadostí fyzických 
a právnických osôb materiály na prevod nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy na 
prerokovanie do orgánov mesta. V súčasnosti sme zaznamenali veľký pokles žiadostí 
o odkúpenie pozemkov, príp. o vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam formou zámeny 
nehnuteľností.  

Uvádzame najmä tieto hlavné dôvody stagnácie: 
1. časovo zdĺhavý proces – od podania žiadosti až do konečného schválenia prevodu 
nehnuteľnosti väčšinou uplynú minimálne 3 mesiace, čo je spôsobené prijatím novely zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného zákona prevod 
pozemkov je hlavné mesto SR Bratislava oprávnené realizovať formou obchodnej verejnej 
súťaže s pridaním prvkov elektronickej aukcie, priamym prevodom s cenovou ponukou, dražbou, 
prevody nehnuteľností v prospech vlastníka stavby a prevody formou preukázania prípadu 
hodného osobitného zreteľa. Každá forma prevodu má svoje podmienky a vyžaduje si určitý 
časový harmonogram na prípravu podmienok, za ktorých bude realizovaná.  
2. požiadavky odborných oddelení - žiadosť je potrebné prešetriť z majetkovoprávneho 
hľadiska a zabezpečiť jednotlivé odborné stanoviská útvarov Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy. Veľká väčšina prevádzaných pozemkov je podľa stanovísk odborných útvarov 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy rozdeľovaná a ich výmera je menená vypracovávaním 
geometrických plánov v zmysle požiadaviek oddelenia dopravného plánovania a riadenia 
dopravy. Ide najmä o požiadavku vytvárať územné rezervy pre budúce komunikácie, 
zabezpečovať ochranné pásma, dodržiavať územnú rezervu pre plánované cyklotrasy 
a zriaďovať vecné bremená k dotknutým pozemkom.    
3. výška minimálnej kúpnej ceny - záujemcovia, ktorí si podajú žiadosti sa do pripravených 
a schválených súťaží nehlásia najmä z dôvodu zvýšenia kúpnej ceny poslancami Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy oproti predkladanému návrhu minimálnej kúpnej 
ceny stanovenej na základe vypracovaného znaleckého posudku. Záujemcovia považujú 
schválenú minimálnu kúpnu cenu za likvidačnú a nemajú záujem o kúpu nehnuteľností za 
ponúknutú kúpnu cenu.   
4. nesúhlasné stanoviská starostov mestských častí - dovoľujeme si upozorniť aj na 
skutočnosť, že k prevodu nehnuteľností, príp. k uzatvoreniu nájomného vzťahu je potrebné 
zabezpečiť súhlasné stanovisko starostov mestských častí. Stanoviská starostov mestských častí 
sú v prevažnej väčšine nesúhlasné, čo bráni predkladaniu materiálov do operatívnych porád pána 
primátora. Od mestskej časti Bratislava – Petržalka evidujeme 20 nesúhlasných stanovísk 
k žiadostiam o dokúpenie pozemkov formou verejnej obchodnej súťaže a o prevod pozemkov 
zastavaných stavbou podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. Tieto stanoviská boli predložené bez uvedenia dôvodu. V mestskej časti 
Bratislava – Ružinov išlo o 8 nesúhlasných stanovísk. S nesúhlasnými stanoviskami sa 
stretávame vo vzťahu ku všetkým mestským častiam. Z tohto dôvodu nie je možné viaceré 
pripravené materiály predložiť na prerokovanie do orgánom mesta.   
5. neschválenie vybratého účastníka súťaže Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR 
Bratislavy – ide o prípady, ktoré vnášajú do prostredia trhu s nehnuteľnosťami medzi 
prípadných serióznych záujemcov vážne pochybnosti.  
 Dovoľujeme si informovať, že na prevažnú väčšinu pozemkov a stavieb evidujeme 
žiadosti starostov mestských častí o zverenie nehnuteľností do ich správy za účelom budovania 
parkovísk, chodníkov, spevnených plôch, novej zelene a tiež s cieľom revitalizovať územia, 
obnoviť športové haly, prebudovať detské ihriská, resp. využívať pozemky a stavby hlavného 
mesta SR Bratislavy pre účely mestskej časti. K predmetným nehnuteľnostiam postupne 
pripravujeme materiál za účelom zverenia do správy príslušnej mestskej časti napriek podaným 
žiadostiam.   



 
Oddelenie správy nehnuteľností napriek vyššie uvedeným skutočnostiam v roku 2011 a 

2012 pripravilo materiály pre:  
 
 

verejné obchodné súťaže a priame predaje s cenovou ponukou  
podľa § 9a ods. 1 písm.  a) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v počte  
 
materiály do OPP materiály v MsZ schválené materiály      ponuky   uzatvorené 
zmluvy 
       46   36   18       6        4 
 
 
 
prevody pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa  
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
 
materiály do OPP materiály v MsZ schválené materiály      uzatvorené zmluvy 
 48   39   31   26 
 
 
 
 
prevody nehnuteľností ako prípady hodné osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
 
materiály do OPP materiály v MsZ schválené materiály      uzatvorené zmluvy 
 37   34   23   19 
 
 
 
 Oddelenie správy nehnuteľností predložilo do operatívnej porady pána primátora v roku 
2011 a v roku 2012 spolu  299  materiálov týkajúcich sa prevodu a prenájmu nehnuteľností, 
zámeny nehnuteľností, zverenia pozemkov do správy mestským častiam, mimosúdnych dohôd, 
uplatnenia resp. neuplatnenia predkupného práva,  majetkovoprávneho vysporiadania 
nehnuteľností, bezodplatného prevodu majetku hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva 
mestským častiam, vecných bremien, udelenia súhlasov k podnájmu nehnuteľností, zrušenia, 
doplnenia a zmeny uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
a informačné materiály týkajúce sa najmä problematiky reštitučný domov, riešenia nárokov 
podľa zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných 
vzťahov k bytom, o jednoduchých pozemkových úpravách, o elektronických aukciách a pod.  
 
 

 
 
 
 















Informácia o prevodoch nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy  

Kód uzn.: 5.2 
5.2.4 
5.2.5 

5.3 
5.3.1 

Uznesenie č. 522/2012 
     zo dňa 16. 05. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča   
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  

zobrať na vedomie informáciu o prevodoch majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 

- - - 

 


