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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

predaj pozemkov v k. ú. Ružinov: 
 
1. Podľa § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. v spojení so zákonom NR SR                           
č. 182/1993 Z. z. predaj spoluvlastníckych podielov k novovytvoreným pozemkom v k. ú. Ružinov, 
parc. č. 1223/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 769 m2 a parc. č. 1223/15 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 89 m2, vytvoreným GP č. 008/2012 z pozemkov registra „C“ v k. ú. 
Ružinov, parc. č. 1223/6 a parc. č. 1223/7 zapísaných na LV č. 1; na ktorých sa nachádza stavba 
súp. č. 3263 – nebytová budova – administratíva, zapísaná na LV č. 4655, a to: 
- spoluvlastníckeho podielu na týchto pozemkoch vo veľkosti 141466/178695, ktorý prislúcha 
k priestoru č. 3-1 na 1.p. stavby súp. č. 3263 – nebytová budova – administratíva, LV č. 4655,  
- spoluvlastníckeho podielu na týchto pozemkoch vo veľkosti 4833/178695, ktorý prislúcha 
k priestoru č. 2-2 na 1.p. stavby súp. č. 3263 – nebytová budova – administratíva, LV č. 4655,  
- spoluvlastníckeho podielu na týchto pozemkoch vo veľkosti 8215/178695, ktorý prislúcha 
k priestoru č. 8-5 na 1.p. stavby súp. č. 3263 – nebytová budova – administratíva, LV č. 4655.  
 
2. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.   
predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/12 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 79 m2, parc. č. 1223/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 383 m2                                
a parc. č. 1223/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2, vytvorených GP č. 008/2012 
z pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/7 zapísaného na LV č. 1, 
 
spoločnosti Agentúra SMER, s.r.o., Súmračná 25, 821 02 Bratislava, IČO: 35 775 726, za kúpnu 
cenu stanovenú v Znaleckom posudku č. 300/2012 vypracovanom znalkyňou Ing. Ivetou 
Grebáčovou, v sume 147,88 Eur/m2, t. z. za cenu celkom 199 178,90 Eur, s nasledovnými 
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. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
         
 
 
 
 
 



 
 Predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/12 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 79 m2, parc. č. 1223/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 383 m2  a  parc. č. 
1223/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2, vytvorených GP č. 008/2012 z pozemku 
registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/7 zapísaného na LV č. 1, sa 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 z dôvodu, že tieto pozemky predstavujú prístup k stavbe súp. č. 3263 – 
nebytová budova – administratíva, zapísaná  na LV č. 4655.  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na schválenie predaja pozemkov v k. ú. Ružinov,  
    parc. č. 1223/6, parc. č. 1223/12, parc. č. 1223/13, parc. č. 1223/14,  
    parc. č. 1223/15 
 
ŽIADATE Ľ  : Agentúra SMER, s.r.o. 
                                               Súmračná 25 
                                               821 02 Bratislava 
                                               IČO: 35 775 726 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV  
parc. č.  druh pozemku        výmera v m2      pozn.  podiel___  
1223/6  zast. pl. a nádvoria          769             GP č. 008/2012  154514/178695 
1223/12 zast. pl. a nádvoria            79             GP č. 008/2012             1/1       
1223/13 zast. pl. a nádvoria          383             GP č. 008/2012             1/1 
1223/14 zast. pl. a nádvoria          143             GP č. 008/2012             1/1 
1223/15 zast. pl. a nádvoria            89             GP č. 008/2012   154514/178695 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
spolu výmera:                                                      1463  m2                                         
 
pozemky boli vytvorené GP č. 008/2012 z pozemkov registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/6 
a parc. č. 1223/7 zapísaných na LV č. 1 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 

Žiadateľ je vlastníkom nebytových priestorov č. 3-1, č. 2-2 a č. 8-5, ktoré sa nachádzajú 
v stavbe súp. č. 3263 – nebytová budova – administratíva, zapísaná na LV č. 4655. Celkový podiel 
týchto troch nebytových priestoroch na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je 
154514/178695. Okrem týchto troch nebytových priestorov vo vlastníctve žiadateľa sa v stavbe 
nachádzajú ešte dva nebytové priestory č. 12-4 a č. 12-3, ktorých vlastníkom je hlavné mesto SR 
Bratislava a ktoré sú zverené do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov – ide o odovzdávaciu 
stanicu tepla a elektrickú stanicu.  

Žiadateľ požiadal o odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa pod budovou, v ktorej žiadateľ 
vlastní tri nebytové priestory (parc. č. 1223/6, 1223/15) za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania vzťahu k pozemkom pod stavbou a o odkúpenie pozemkov bezprostredne 
susediacich s touto stavbou, cez ktoré je prístup k tejto stavbe a na ktorých žiadateľ vybudoval 
pozdĺžne a kolmé parkovacie státia, ktorých užívanie žiadateľovi povolila MČ Bratislava – Ružinov 
ako príslušný špeciálny stavebný úrad rozhodnutím č. SÚ/2009/21792-3/Zar zo dňa 15.1.2010  
(parc. č. 1223/12, 1223/13, 1223/14 – pozemky sa nachádzajú medzi stavbou súp. č. 3263 na parc. 
č. 1223/6, v ktorej žiadateľ vlastní tri nebytové priestory a stavbou súp. č. 3264 na parc. č. 1223/5, 
v ktorej má žiadateľ nebytové priestory prenajaté).  Žiadateľ má v úmysle po odkúpení pozemky 
naďalej využívať najmä na parkovanie vozidiel patriacich spoločnosti a na účely zásobovania 
nebytových priestorov, ktoré vlastní.  

Žiadateľ užíva pozemok pod budovou, v ktorej vlastní tri nebytové priestory na základe 
Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-1053-07-00 zo dňa 1.4.2008 s dobou nájmu od 1.4.2008            
do 1.4.2018 a taktiež užíva pozemky priľahlé k tejto budove na základe Zmluvy o nájme pozemku 
č. 08-83-0050-08-00 zo dňa 1.4.2008 a dobou nájmu od 1.4.2008 na dobu neurčitú. 

Keďže je hlavné mesto SR Bratislava vlastníkom priestorov v nebytovej budove – 
administratíva, Súmračná 25, súp. č. 3263 v Bratislave na ulici Súmračná, číslo vchodu 25, a to: 
priestoru č. 12-4 na mezaníne, ku ktorému prislúcha podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu vo veľkosti 19705/178695 a priestoru č. 12-3 na 1.p., ku ktorému prislúcha 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 4476/178695, 
zapísaných na LV č. 4655, zriadi sa v kúpnej zmluve v prospech hlavného mesta SR Bratislavy ako 



aj v prospech vlastníka stavby súp. č. 3264 – administ. budova na parc. č. 1223/5, zapísanej             
na LV č. 2894, bezodplatné vecné bremeno spočívajúce v povinnosti kupujúceho ako povinného 
z vecného bremena umožniť hlavnému mestu SR Bratislava ako vlastníkovi týchto nebytových 
priestorov a vlastníkovi uvedenej stavby prejazd motorovým vozidlom a prechod peši cez 
novovytvorený pozemok parc. č. 1223/13 k nehnuteľnostiam, ktorých sú vlastníkmi.  
 V kúpnej zmluve sa taktiež zriadi v prospech vlastníka technologického zariadenia  
transformačnej stanice TS 0015-000, umiestneného v stavbe súp. č. 3263, zapísanej  na LV č. 4655, 
ktorá sa nachádza na novovytvorených pozemkoch parc. č. 1223/6 a 1223/15, bezodplatné vecné 
bremeno spočívajúce v povinnosti kupujúceho ako povinného z vecného bremena umožniť 
vlastníkovi technologického zariadenia  transformačnej stanice TS 0015-000 prejazd motorovým 
vozidlom a prechod peši v rozsahu novovytvoreného pozemku parc. č. 1223/13. Kupujúci ako 
povinný z vecného bremena sa zaviaže umožniť vlastníkovi technologického zariadenia 
transformačnej stanice TS 0015-000, ako aj ním povereným pracovníkom, trvalý prístup k 
energetickému zariadeniu a rešpektovať príslušné ustanovenia § 11 zák. 251/2012 Z. z. zákona 
o energetike v platnom znení.  
 V prípade, že do podpisu zmluvy vyvstane potreba upraviť formou vecného bremena vzťah 
k pozemkom tvoriacim predmet prevodu v prospech ďalších správcov sietí, bude takéto ustanovenie 
do zmluvy doplnené. 

Výlučný vlastník stavby súp. č. 3264 – administratívna budova na parc. č. 1223/5, k. ú. 
Ružinov, zapísanej na LV č. 2894, spoločnosť Z – FINANCE, s.r.o., Súmračná 27, 821 02 
Bratislava, listom zo dňa 22.11.2012 uviedol, že nemá námietky a súhlasí s odpredajom 
novovytvorených pozemkov parc. č. 1223/6,12,13,14,14 v k. ú. Ružinov do vlastníctva žiadateľa. 

 Podľa znaleckého posudku č. 300/2012 zo dňa 23.10.2012, vyhotoveného znalkyňou                      
Ing. Ivetou Grebáčovou, je všeobecná hodnota pozemku stanovená vo výške 147,88 Eur/m2,           
t.z pri výmere 858 m2 v podiele 154514/178695 (zaokrúhlene 741,9 m2) je suma 109 711,50 Eur a              
pri výmere 605 m2 je suma 89 467,40 Eur, čo spolu predstavuje celkovú sumu 199 178,90 Eur. 
 Predmetné pozemky ležia na pozemkovoknižných parcelách č. 692, 693, 694, 695 a 696 
zapísaných v PK vložke č. 257, k. ú. Prievoz, z ktorých pozemkovoknižné parcely č. 692, 693, 694 
a 696 sú v správe mestskej časti Bratislava – Ružinov, preto v zmysle § 31a ods. 1 písm. e) bod 3 
zákona č. 377/1990 Zb. o hl. meste SR Bratislave 50% výnosu kúpnej ceny z týchto pozemkov 
bude poukázaných na účet mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
 Z celkovej výmery 1463 m2 predávaných pozemkov (199 178,90 Eur) je 858 m2              
(109 711,50 Eur) zastavaných stavbou, z ktorých je 745 m2 zverených do správy MČ Bratislava - 
Ružinov (95 262,32 Eur: 50% pre MČ Ružinov -  47 631,16 Eur a 50% pre hl. m. SR Bratislava – 
47 631,16 Eur) a 113 m2 je v priamej správe hl. m. SR Bratislava (14 449,18 Eur). Z predávaných 
pozemkov je 605 m2 nezastavaných (89 467,40 Eur), z ktorých je 333 m2 zverených do správy MČ 
Bratislava – Ružinov (49 244,04 Eur: 50% pre MČ Ružinov – 24 622,02 Eur a 50% pre hl. m. SR 
Bratislava – 24 622,02 Eur) a   272 m2 je v priamej správe hl. m. SR Bratislava (40 223,36 Eur). 
Preto výnosy z predaja predmetných pozemkov budú z celkovej ceny pozemkov 199 178,90 Eur 
nasledujúce: 126 925,72 Eur pre hlavné mesto SR Bratislava a 72 253,18 Eur pre MČ Bratislava – 
Ružinov.  
 Predaj spoluvlastníckeho podielu o celkovej veľkosti 154514/178695 na novovytvorených 
pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/6 a 1223/15, vytvorených geometrickým plánom               
č. 008/2012 z pozemkov registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/6, 1223/7 zapísaných na LV č. 
1, ktorý prislúcha k nebytovým priestorom č. 3-1, č. 2-2 a 8-5 v stavbe súp. č. 3263 – nebytová 
budova – administratíva, zapísaná na LV č. 4655, sa bude realizovať v súlade s 9a ods. 8 písm. a) 
zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom 
NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

Predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/12, 1223/13 a 1223/14, 
vytvorených geometrickým plánom č. 008/2012 z pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc.            
č. 1223/7 zapísaného na LV č. 1 sa navrhuje realizovať ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v súlade s  § 9a ods. 8 písm. e) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu, že tieto pozemky predstavujú prístup k stavbe súp. č. 3263 – nebytová budova 
– administratíva, zapísaná na LV č. 4655. Tieto pozemky nie sú tzv. „priľahlými pozemkami“ 



podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. k stavbe súp. č. 3263 – nebytová budova – administratíva, 
zapísaná na LV č. 4655, takže sa nemôžu predávať podľa tohto zákona.   
 Pri prevode majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa treba, aby bol 
prevod schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
  
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 pozemky parc. č. 1223/6, 1223/15, 1223/13, 1223/12, 1223/14, 
funkčné využitie územia: viacpodlažná zástavba územia, číslo funkcie 101, stabilizované územie. 
Oddelenie územného plánovania  
V území eviduje 22 kV káblové vedenie a jestvujúcu elektrickú stanicu. Po overení trasy káblov 
a el. stanice u prevádzkovateľa siete tento stanoví aj prípadné podmienky na predaj. 
Západoslovenská energetika, a.s. 
S odpredajom nehnuteľností súhlasí, avšak žiada pri prevode nehnuteľností zmluvne zabezpečiť 
zriadením vecného bremena, aby akýkoľvek nový vlastník nehnuteľností umožnil vlastníkovi 
energetického zariadenia, resp. ním povereným pracovníkom trvalý bezodplatný prístup 
k energetickému zariadeniu a rešpektoval príslušné ustanovenia § 11 zák. 251/2012 Z. z. zákona 
o energetike v platnom znení. Súčasne žiada, aby bol kupujúci upozornený na existenciu 
podzemných VN a N  vedení na novovytvorenom pozemku parcela KN-C č. 1223/12 v k. ú. 
Ružinov, ktoré boli vybudované v čase platnosti zákona č. 79/1957 zb. o výrobe, rozvode a spotrebe 
elektriny (Elektrizačný zákon) aj v súčasnosti zaťažujú novovytvorený pozemok parcela KN-C       
č. 1223/12 v k. ú. Ružinov vecným bremenom, ktoré vzniklo zo zákona.  
Oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy 
V zmysle ÚPN hl. m. SR Bratislavy, 2007, v znení zmien a doplnkov nie sú predmetné pozemky 
dotknuté žiadnym výhľadovým zámerom dopravy. K predaju pozemku nemá námietky. V prípade, 
že prepojovacia komunikácia (parc. č. 1223/13) zabezpečuje peší a dopravný prístup k susedným 
nehnuteľnostiam alebo pozemkom, ktoré nie sú predmetom predaja, je potrebné ošetriť túto 
skutočnosť vecným bremenom.  
Oddelenie prevádzky dopravy 
Z hľadiska prevádzky dopravy sa nevyjadruje, predaj sa netýka miestnych komunikácií I. a II. 
triedy. 
Oddelenie cestného hospodárstva  
Predmetný pozemok p. č. 1223/6, p. č. 1223/15, p. č. 1223/13, p č. 1223/12, p. č. 1223/14 v k. ú. 
Ružinov nie sú v správe OCH a predajom nepríde k zásahu do komunikácie v správe OCH. 
Z hľadiska záujmov správcu verejného osvetlenia upozorňuje, že v predmetnej oblasti sa 
nachádzajú podzemné káblové vedenia VO, stožiare VO a rozvádzače VO v správe OCH. Žiada 
rešpektovať a chrániť zariadenia VO v správe OCH, pred predajom vytýčiť a zakresliť siete 
odbornou firmou a zriadiť vecné bremeno v prospech hlavného mesta SR Bratislavy. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Neevidujú žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oddelenie finančné 
V dostupných dokladoch a informáciách , ktoré boli doručené na finančné oddelenie za obdobie od 
1.1.2000 do 12.11.2012 neevidujú voči žiadateľovi žiadnu pohľadávku. 
Stanovisko starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov k predaju je súhlasné. 
 
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 9a ods. 9 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 21.01.2013 na internete a na úradnej 
tabuli svoj zámer predať pozemky parc. č. 1223/12, parc. č. 1223/13 a parc. č. 1223/14 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 
 





























































Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena 
č. 04880...1300 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami  
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
zastúpené                : Milan Ftáčnik, primátor mesta 
Peňažný ústav         : Československá obchodná banka a.s. 
Číslo účtu          : 25826343/7500 
Variabilný symbol  : 4880...13 
IČO           : 603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Agentúra SMER, s.r.o. 
Súmračná 25, 821 02 Bratislava 
zastúpená:                 : Ing. Miloš Kollár, prokurista  
IČO                           : 35 775 726 
zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I., Oddiel: Sro. Vl. č. 19938/B 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1) Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Ružinov,  

pozemkov registra „C“, parc. č. 1223/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 805 m2 
a parc. č. 1223/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1200 m2, zapísaných na LV č. 1.  
 
 2) Geometrickým plánom č. 008/2012 úradne overeným dňa 16.10.2012 boli z 
nehnuteľností v k. ú. Ružinov,  pozemkov registra „C“, parc. č. 1223/6 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 805 m2 a parc. č. 1223/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1200 
m2 vytvorené pozemky v k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/6 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 769 m2, parc. č. 1223/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, parc.         
č. 1223/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2 a parc. č. 1223/14 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 143 m2,  a parc. č. 1223/15 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 89 m2. 
 

3) Kupujúci je vlastníkom nasledujúcich priestorov v nebytovej budove – 
administratíva, Súmračná 25, súp. č. 3263 v Bratislave na ulici Súmračná, číslo vchodu 25:  
- priestor č. 3-1 na 1.p., ku ktorému prislúcha podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu vo veľkosti 141466/178695,  
- priestor č. 2-2 na 1.p., ku ktorému prislúcha podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu vo veľkosti 4833/178695,  
- priestor č. 8-5 na 1.p., ku ktorému prislúcha podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu vo veľkosti 8215/178695.  
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4) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje podľa ust. § 9a ods. 8 písm. a) zákona          
č. 138/1991 Zb. v spojení so zákonom č. 182/1993 Z. z. spoluvlastnícke podiely                      
k novovytvoreným pozemkom v k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/6 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 769 m2 a parc. č. 1223/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, 
vytvoreným geometrickým plánom č. 008/2012 z pozemkov registra C v k. ú. Ružinov, parc. 
č. 1223/6, 1223/7 zapísaných na LV č. 1; na ktorých sa nachádza stavba súp. č. 3263 – 
nebytová budova – administratíva, zapísaná na LV č. 4655, a to: 

- spoluvlastnícky podiel na týchto pozemkoch vo veľkosti 141466/178695, ktorý 
prislúcha k priestoru č. 3-1 na 1.p. a k podielu na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu  vo veľkosti 141466/178695,  

- spoluvlastnícky podiel na týchto pozemkoch vo veľkosti 4833/178695, ktorý 
prislúcha k priestoru č. 2-2 na 1.p. a k podielu na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu vo veľkosti 4833/178695,  

- spoluvlastnícky podiel na týchto pozemkoch vo veľkosti 8215/178695, ktorý 
prislúcha k priestoru č. 8-5 na 1.p. a k podielu na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu vo veľkosti 8215/178695.  

 
5) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona          

č. 138/1991 Zb. pozemky registra „C“ v  k. ú. Ružinov:   
• parc. č. 1223/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, 
• parc. č. 1223/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2, 
• parc. č. 1223/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2,   

vytvorené geometrickým plánom č. 008/2012 úradne overeným dňa 16.10.2012 podľa § 588 a 
nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka v celosti. 

 
 

Čl. 2 
Kúpna cena 

 
1) Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v Čl. 1 odsek 4 a 5 za kúpnu cenu        

stanovenú Znaleckým posudkom č. 300/2012 vypracovaným znalkyňou Ing. Ivetou 
Grebáčovou vo výške 147,88 Eur/m2, t. z. celkom za 199 178,90 Eur (slovom : 
jednostodeväťdesiatdeväťtisícstosedemdesiatosem eur deväťdesiat centov) kupujúcemu, ktorý 
nehnuteľnosť za túto cenu kupuje. 
 
 2) Podľa § 31a písm. e) bod 3 zákona č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislave výnos 
z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného mestskej časti Bratislava – Ružinov sa 
rozdelí v pomere 50% pre rozpočet Bratislavy a 50% pre rozpočet mestskej časti Bratislava – 
Ružinov. Z celkovej výmery 1463 m2 predávaných pozemkov (199 178,90 Eur) je 858 m2              
(109 711,50 Eur) zastavaných stavbou, z ktorých je 745 m2 zverených do správy MČ 
Bratislava - Ružinov (95 262,32 Eur: 50% pre MČ Ružinov -  47 631,16 Eur a 50% pre hl. m. 
SR Bratislava – 47 631,16 Eur) a 113 m2 je v priamej správe hl. m. SR Bratislava (14 449,18 
Eur). Z predávaných pozemkov je 605 m2 nezastavaných (89 467,40 Eur), z ktorých je 333 m2 
zverených do správy MČ Bratislava – Ružinov (49 244,04 Eur: 50% pre MČ Ružinov – 24 
622,02 Eur a 50% pre hl. m. SR Bratislava – 24 622,02 Eur) a   272 m2 je v priamej správe hl. 
m. SR Bratislava (40 223,36 Eur). Preto výnosy z predaja predmetných pozemkov budú 
z celkovej ceny pozemkov 199 178,90 Eur nasledujúce: 126 925,72 Eur pre hlavné mesto SR 
Bratislava a 72 253,18 Eur pre MČ Bratislava – Ružinov.  
 

3) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu v sume 199 178,90 Eur 
nasledujúcim spôsobom: 
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- 126 925,72 Eur na účet hlavného mesta SR Bratislavy č. 25826343/7500, vedený      
v ČSOB a.s., variabilný symbol č. 4880...13, sumu 108,00 Eur do 30 dní odo dňa 
obojstranného podpísania tejto kúpnej zmluvy spolu s  náhradou za vypracovanie Znaleckého 
posudku           č. 300/2012 vo výške 108,00 Eur, 

- 72 253,18 Eur na účet Mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ......................., vedený 
v ..................., variabilný symbol č. ................., do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania 
tejto kúpnej zmluvy. 

 
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 §-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 predávaných nehnuteľnostiach 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 
Vecné bremeno 

 
1) Kupujúci zriaďuje v prospech vlastníka priestorov v nebytovej budove – 

administratíva, Súmračná 25, súp. č. 3263 v Bratislave na ulici Súmračná, číslo vchodu 25, a 
to: priestoru č. 12-4 na mezaníne, ku ktorému prislúcha podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 19705/178695 a priestoru č. 12-3 na 1.p.,          
ku ktorému prislúcha podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo 
veľkosti 4476/178695, zapísaných na LV č. 4655, ako aj v prospech vlastníka stavby súp. č. 
3264 – administ. budova na parc. č. 1223/5, zapísanej na LV č. 2894, ako pre oprávnených 
z vecného bremena vecné bremeno spočívajúce v povinnosti kupujúceho ako povinného 
z vecného bremena umožniť oprávneným z vecného bremena prejazd motorovým vozidlom 
a prechod peši v rozsahu celého novovytvoreného pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, 
parc. č. 1223/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2 vytvorenom geometrickým 
plánom 008/2012 úradne overeným dňa 16.10.2012, k nehnuteľnostiam špecifikovaným 
v tomto ustanovení, ktorých vlastníkmi sú oprávnení z vecného bremena.  
 
 2) Kupujúci zriaďuje v prospech vlastníka technologického zariadenia  transformačnej 
stanice TS 0015-000, umiestneného v stavbe súp. č. 3263, zapísanej  na LV č. 4655, ktorá sa 
nachádza na novovytvorených pozemkoch registra „C“ parc. č. 1223/6 a 1223/15 vytvorených 
GP č. 008/2012 ako pre oprávneného z vecného bremena vecné bremeno spočívajúce 
v povinnosti kupujúceho ako povinného z vecného bremena umožniť oprávnenému z vecného 
bremena prejazd motorovým vozidlom a prechod peši v rozsahu celého novovytvoreného 
pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/13 – zastavané plochy a nádvoria 
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o výmere 383 m2 vytvorenom geometrickým plánom 008/2012 úradne overeným dňa 
16.10.2012. Kupujúci ako povinný z vecného bremena sa týmto zaväzuje umožniť vlastníkovi 
technologického zariadenia  transformačnej stanice TS 0015-000, ako aj ním povereným 
pracovníkom, trvalý prístup k energetickému zariadeniu a rešpektovať príslušné ustanovenia    
§ 11 zák. 251/2012 Z. z. zákona o energetike v platnom znení.  

 
3) Vecné bremeno uvedené v Čl. 4 ods. 1,2 sa zriaďuje in rem, bezodplatne na dobu 

neurčitú. 
 
4) Vecné bremeno zaniká zo zákona v zmysle § 151p zákona č. 40/1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov. 
 

 
 

Čl. 5 
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. 6 
Osobitné ustanovenia 

 
 1) Prevod novovytvorených pozemkov v k. ú. Ružinov, schválilo Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22.11.2012 uznesením č. .........../2012, a to:  
prevod parc. č. 1223/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, parc. č. 1223/13 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2 a parc. č. 1223/14 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 143 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 008/2012 z pozemku 
registra C v k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/7 zapísaného na LV č. 1, v súlade s § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v  znení  neskorších predpisov, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu, že tieto pozemky predstavujú prístup k stavbe súp. č. 3263 – 
nebytová budova – administratíva, zapísaná na LV č. 4655. Uznesením č. .........../2012 bol 
schválený aj predaj spoluvlastníckeho podielu o celkovej veľkosti 154514/178695 na 
novovytvorených pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/6 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 769 m2 a parc. č. 1223/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, 
vytvorených geometrickým plánom č. 008/2012 z pozemkov registra C v k. ú. Ružinov, parc. 
č. 1223/6, 1223/7 zapísaných  na LV č. 1, ktorý prislúcha k nebytovým priestorom č. 3-1, č. 
2-2 a 8-5 v stavbe súp. č. 3263 – nebytová budova – administratíva, zapísaná na LV č. 4655, 
k. ú. Ružinov, ktorý sa realizuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí  v  znení  neskorších predpisov v spojení so zákonom  č. 182/1993 Z. z.. 
Prevod pozemkov bol chválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
 

2)  Kupujúci prehlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v Čl. 1 ods. 4 a 5 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 nehnuteľnostiam uvedeným v Čl. 1 ods. 4 a 5 tejto zmluvy, a 
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to so stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta z 19.10.2012, stanoviskom oddelenia 
územného plánovania z 19.10.2012, súborným stanoviskom za oblasť dopravy z 22.10.2012.  

 
 4) Kupujúci berie na vedomie stanovisko oddelenia cestného hospodárstva zo dňa 

19.10.2012 obsiahnuté v súbornom stanovisku za oblasť dopravy, v ktorom sa uvádza, že na 
pozemkoch tvoriacich predmet prevodu sa nachádzajú podzemné káblové vedenie verejného 
osvetlenia, stožiare verejného osvetlenia a rozvádzače verejného osvetlenia, ktoré sa kupujúci 
zaväzuje rešpektovať, chrániť a umožniť ich správu a údržbu a prístup k nim ich vlastníkovi, 
resp. ich správcovi. 

 
 5) Kupujúci berie na vedomie stanovisko Západoslovenskej energetiky, a.s. zo dňa 
12.11.2012 a 23.11.2012, ktorá je vlastníkom technologického zariadenia  transformačnej 
stanice TS 0015-000, umiestneného v stavbe súp. č. 3263, zapísanej na LV č. 4655, ktorá sa 
nachádza na novovytvorených pozemkoch registra „C“ parc. č. 1223/6 a 1223/15 vytvorených 
GP č. 008/2012, v ktorom sa upozorňuje na existenciu podzemných VN a N  vedení              
na novovytvorenom pozemku parcela KN-C č. 1223/12 v k. ú. Ružinov, ktoré boli 
vybudované v čase platnosti zákona č. 79/1957 zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny 
(Elektrizačný zákon) aj v súčasnosti zaťažujú novovytvorený pozemok parcela KN-C č. 
1223/12 v k. ú. Ružinov vecným bremenom, ktoré vzniklo zo zákona.  

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

Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
7) Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností.                                                                               
 

 
Čl. 7 

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 náhrady                 
za vypracovanie znaleckého posudku. Za zaplatenie kúpnej ceny a aj náhrady za vypracovanie 
znaleckého posudku sa považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania 
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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. 8 

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 Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu za účelom povolenia vkladu 
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu 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   Agentúra SMER, s.r.o. 
 
 
 
 
 
________________________________      ____________________________ 
                Milan Ftáčnik                        Ing. Miloš Kollár  
primátor hlavného mesta SR Bratislavy                                             prokurista                                                                                











Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/6 a parc. č. 1223/15 
podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. a parc. č. 1223/12, parc. č. 1223/13 a parc.           č. 
1223/14 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti Agentúra SMER, s.r.o., so 
sídlom v Bratislave  

Kód uzn.: 5.2 
5.2.4 
5.2.7 

Uznesenie č. 760/2013 
     zo dňa 24. 01. 2013 

   
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
schváliť predaj pozemkov v k. ú. Ružinov: 
1. Podľa § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. v spojení so zákonom NR SR                           
č. 182/1993 Z. z. predaj spoluvlastníckych podielov k novovytvoreným pozemkom v k. ú. 
Ružinov, parc. č. 1223/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 769 m2 a parc. č. 
1223/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 89 m2, vytvoreným GP č. 008/2012 
z pozemkov registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/6 a parc. č. 1223/7 zapísaných na 
LV č. 1, na ktorých sa nachádza stavba súpis. č. 3263 – nebytová budova – administratíva, 
zapísaná na LV č. 4655, a to: 
- spoluvlastníckeho podielu na týchto pozemkoch vo veľkosti 141466/178695, ktorý 

prislúcha k priestoru č. 3-1 na 1.p. stavby súpis. č. 3263 – nebytová budova – 
administratíva, LV č. 4655,  

- spoluvlastníckeho podielu na týchto pozemkoch vo veľkosti 4833/178695, ktorý 
prislúcha k priestoru č. 2-2 na 1.p. stavby súpis. č. 3263 – nebytová budova – 
administratíva, LV    č. 4655,  

- spoluvlastníckeho podielu na týchto pozemkoch vo veľkosti 8215/178695, ktorý 
prislúcha k priestoru č. 8-5 na 1.p. stavby súpis. č. 3263 – nebytová budova – 
administratíva, LV    č. 4655. 

 
2. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvorených pozemkov                   
v     k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 79 m2, parc.           
č. 1223/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 383 m2 a parc. č. 1223/14 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 143 m2, vytvorených GP č. 008/2012 z pozemku registra „C“ 
v k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/7 zapísaného na LV č. 1, spoločnosti Agentúra SMER, s.r.o., 
Súmračná 25, Bratislava, IČO 35775726, za kúpnu cenu stanovenú v Znaleckom posudku 
č. 300/2012 vypracovanom znalkyňou Ing. Ivetou Grebáčovou, v sume 147,88 Eur/m2, t. z. 
za cenu celkom 199 178,90 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. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 
         
Predaj novovytvorených pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/12 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 79 m2, parc. č. 1223/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere       
383 m2  a  parc. č. 1223/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 143 m2, vytvorených GP 
č. 008/2012 z pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/7 zapísaného na LV   č. 1, 
sa 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 z dôvodu, že tieto pozemky 
predstavujú prístup k stavbe súpis. č. 3263 – nebytová budova – administratíva, zapísaná  na 
LV č. 4655.  

- - - 

 



       
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


