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         kód uzn. 5.7 
             5.2.7 
            
     NÁVRH UZNESENIA 

 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

1. Odňatie nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, zverenej do správy príspevkovej organizácii 
Generálny investor Bratislavy, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 662/23 – záhrady vo výmere 
241 m2, vzniknutého podľa GP č. 09/2012 z pozemkov registra „C“ parc. č. 662/11 a parc. č. 835/1, 
LV č. 1656. 
 
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, zámenu nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto,  a to 
novovytvoreného pozemku parc. č. 662/23 – záhrady vo výmere 241 m2, vzniknutého podľa GP č. 
09/2012 z pozemkov registra „C“ parc. č. 662/11 a parc. č. 835/1, LV č. 1656, vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, za novovytvorené pozemky parc. č. 679/13 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 138 m2 a parc. č. 679/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 121 m2, 
oddelené GP č. 20/2012 od pozemkov registra „C“ par.c č. 678/4 a parc. č. 679/1, LV č. 7576, vo 
vlastníctve spoločnosti URBIA ETA, s.r.o.,  so sídlom na Panskej 14 v Bratislave, IČO: 35 897 180, 
bez vzájomného finančného vyrovnania, s podmienkou,  že zámenná zmluva bude spoločnosťou 
URBIA ETA, s.r.o., podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude spoločnosťou URBIA ETA, 
s.r.o., v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Zámena sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa z nasledovných dôvodov: 
 
2.1. Novovytvorený pozemok parc. č. 679/13, ktorý zámenou získa do vlastníctva hlavné mesto SR 
Bratislava, sa nachádza v tesnej blízkosti koľajiska električkovej trate z tunela pod hradným vrchom 
a zároveň tvorí tento priestor prístup do obchodných priestorov v objekte Polyfunkčný dom Skalná, 
pričom tento priestor bude slúžiť pre verejnosť. 
 
2.2. Novovytvorený pozemok parc. č. 679/14, ktorý zámenou získa do vlastníctva hlavné mesto SR 
Bratislava, tvorí peší prístup na hradný vrch a ku kostolu sv. Mikuláša - je to priame pokračovanie 
chodníka z Mikulášskej ulice cez podchod obytného domu na  pozemku parc. č. 675/1, cez 
pozemok parc. č. 675/5 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ďalej po novovytvorenom 
pozemku parc. č. 679/14, ktorý zámenou získa do vlastníctva hlavné mesto SR Bratislava, až na 
pozemok parc. č. 662/11 vo vlastníctve hlavného mesta, a tiež zo Židovskej ulice cez pozemok 
parc. č. 675/4, novovytvorený pozemok parc. č. 679/14  na pozemok parc. č. 662/11. Zároveň aj 
tento priestor tvorí prístup do obchodných priestorov v objekte Polyfunkčný dom Skalná, pričom aj 
tento priestor bude slúžiť pre verejnosť. 
 
2.3. Novovytvorený pozemok parc. č. 662/23 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy chce 
spoločnosť URBIA ETA, s.r.o., získať zámenou do vlastníctva za účelom vybudovania zábrany 
proti padaniu skál na hradnom vrchu za stavbou „Polyfunkčný dom na Skalnej ulici“, ktorú 
realizuje, ako aj z dôvodu, že ho chce využívať na opravy, udržiavacie práce, prípadne na 
odstraňovanie havarijných porúch na objekte polyfunkčného domu, a taktiež na zabezpečenie 
ochrany obyvateľov a ich majetku formou oplotenia na vlastnom pozemku. 

 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET  : Zámena pozemkov v k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 662/23 vo  
   vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 679/13 
   a parc. č. 679/14 vo vlastníctve spoločnosti URBIA ETA, s.r.o., ako prípadu 
   hodného osobitného zreteľa  
 
ŽIADATE Ľ   : URBIA ETA, s.r.o., so sídlom na Panskej 14 v Bratislave 
   IČO: 35 897 180 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.  druh pozemku   výmera v m2  pozn.  
662/23  záhrady    241 podľa GP č. 09/2012 
 
LV č. 1656, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
679/13  zastavané plochy a nádvoria  138 podľa GP č. 20/2012 
679/14  zastavané plochy a nádvoria  121 podľa GP č. 20/2012 
________________________________________________________________ 
     spolu:  259 m2 
 
LV č. 7576, vo vlastníctve spoločnosti URBIA ETA, s.r.o. 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov parc. č. 662/11 a parc. č. 835/1. 
Z týchto pozemkov bol GP č. 09/2012 vytvorený nový pozemok parc. č. 662/23 vo výmere 241 m2, 
ktorý bude predmetom zámeny a ktorý nadobudne spoločnosť URBIA ETA, s.r.o. 
 Spoločnosť URBIA ETA, s.r.o, je vlastníkom pozemkov parc. č. 678/4 a parc. č. 679/1. 
Z týchto pozemkov boli GP č. 20/2012 vytvorené nové pozemky parc. č. 679/13 vo výmere 138 m2 
a parc. č. 679/14 vo výmere 121 m2, ktoré budú predmetom zámeny a ktoré nadobudne hlavné 
mesto SR Bratislava. 
 O zámenu pozemkov uvedených v špecifikácii požiadala spoločnosť URBIA ETA, s.r.o., 
z nasledovných dôvodov: 
 Novovytvorený pozemok parc. č. 679/13, ktorý zámenou získa do vlastníctva hlavné mesto 
SR Bratislava, sa nachádza v tesnej blízkosti koľajiska električkovej trate z tunela pod hradným 
vrchom a zároveň tvorí tento priestor prístup do obchodných priestorov v objekte Polyfunkčný dom 
Skalná, pričom tento priestor bude slúžiť pre verejnosť. 

Novovytvorený pozemok parc. č. 679/14, ktorý zámenou získa do vlastníctva hlavné mesto 
SR Bratislava, tvorí peší prístup na hradný vrch a ku kostolu sv. Mikuláša - je to priame 
pokračovanie chodníka z Mikulášskej ulice cez podchod obytného domu na  pozemku parc. č. 
675/1, cez pozemok parc. č. 675/5 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ďalej po 
novovytvorenom pozemku parc. č. 679/14, ktorý zámenou získa do vlastníctva hlavné mesto SR 
Bratislava, až na pozemok parc. č. 662/11 vo vlastníctve hlavného mesta, a tiež zo Židovskej ulice 
cez pozemok parc. č. 675/4, novovytvorený pozemok parc. č. 679/14  na pozemok parc. č. 662/11. 
Zároveň aj tento priestor tvorí prístup do obchodných priestorov v objekte Polyfunkčný dom 
Skalná, pričom aj tento priestor bude slúžiť pre verejnosť. 

Novovytvorený pozemok parc. č. 662/23 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy chce 
spoločnosť URBIA ETA, s.r.o., získať zámenou do vlastníctva za účelom vybudovania zábrany 
proti padaniu skál na hradnom vrchu za stavbou „Polyfunkčný dom na Skalnej ulici“, ktorú 



realizuje, ako aj z dôvodu, že ho chce využívať na opravy, udržiavacie práce, prípadne na 
odstraňovanie havarijných porúch na objekte polyfunkčného domu a taktiež na zabezpečenie 
ochrany obyvateľov a ich majetku formou oplotenia na vlastnom pozemku. 
 Na LV č. 7576 spoločnosti URBIA ETA, s.r.o., sú v časti C – ŤARCHY poznačené 
nasledovné ťarchy: 
Vecné bremeno – spočívajúce v práve vybudovať preložku vodovodu na pozemku parc. č. 679/1 
v prospech vlastníka pozemku parc. č. 1080/1 v rozsah vyznačenom v GP č. 4/2010 zo dňa 
08.10.2010 podľa Rozh. V-19776/10 zo dňa 09.11.2010. 
Vecné bremeno – spočívajúce v práve vstupu na pozemok za účelom prístupu k preložke vodovodu, 
z dôvodu vykonania jej údržby a opráv po celú dobu jej životnosti v prospech vlastníka pozemku 
parc. č. 1080/1 v rozsah vyznačenom v GP č. 4/2010 zo dňa 08.10.2010 podľa Rozh. V-19776/10 
zo dňa 09.11.2010. 
Vecné bremeno – právo umiestnenia elektroenergetických stavieb a zariadení distribučnej sústavy – 
káblového  NN vedenia na pozemku parc. č. 679/1 a právo vstupu na pozemky parc. č. 679/1 
v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti, právo výkonu povolenej činnosti na 
pozemkoch a z dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva k pozemkom vybudovaním 
elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy v prospech ZSE Distribúcia a.s. (IČO 36361 
518), v rozsahu podľa GP č. 582/2011, v súlade s § 10 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike,                 
Z-16627/11. 

Z GP č. 4/2010 a č. 582/2011, ktoré sú taktiež prílohou tohto materiálu, vyplýva, že tieto 
ťarchy sa týkajú novovytvoreného pozemku parc. č. 679/13, vzniknutého podľa GP č. 20/2012, 
ktorý zámenou prejde do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 Čo sa týka novovytvoreného pozemku parc. č. 679/14, vzniknutého podľa GP č. 20/2012, 
ktorý zámenou taktiež prejde do vlastníctva hlavného mesta, na tomto GP je zrušená čiara na 
vyznačenom novovytvorenom pozemku parc. č. 679/14. Táto zrušená čiara je hranica pôvodnej 
stavby, ktorá v skutočnosti nebola realizovaná, a preto je táto hranica pozemku zrušená. Obvod 
súčasnej stavby je v časti novovytvoreného pozemku parc. č. 679/14 presne v súlade s GP                    
č. 20/2012. 
 Na časti novovytvoreného pozemku parc. č. 679/14, vzniknutého podľa GP č. 20/2012, 
ktorý zámenou prejde do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, sa podľa oznámenia žiadateľa 
nachádzajú schody, ktoré vedú na hradný vrch. 
 Podľa znaleckého posudku č. 123/2012 zo dňa 18.12.2012, vyhotoveného znalcom: Ústav 
stavebnej ekonomiky, s.r.o., so sídlom na Miletičovej 21 v Bratislave, riešitelia: Ing. Juraj Nagy, 
Phd., a Ing. Stanislav Kalafut, je cena novovytvoreného pozemku parc. č. 662/23 vo výmere 241 m2 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 372,47 Eur/m2, t. z. celkom 89 765,27 Eur. 
 Podľa znaleckého posudku č. 124/2012 zo dňa 18.12.2012, vyhotoveného znalcom : Ústav 
stavebnej ekonomiky, s.r.o., so sídlom na Miletičovej 21 v Bratislave, riešitelia: Ing. Juraj Nagy, 
Phd., a Ing. Stanislav Kalafut, je cena novovytvorených pozemkov parc. č. 679/13 vo výmere                 
138 m2   a   parc. č.  679/14  vo  výmere  121 m2  vo  vlastníctve   spoločnosti  URBIA  ETA,  s.r.o.,  
389,15 Eur/m2, t. z. celkom 100 789,85 Eur. 
 Navrhuje sa uskutočniť zámenu pozemkov bez vzájomného finančného vyrovnania. 
 Na základe uvedeného sa navrhuje schváliť zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
predpisov. 
 Podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
predpisov, na prijatie uznesenia je potrebná 3/5 väčšina hlasov všetkých poslancov. 
 Oddelenie nájmov nehnuteľností neeviduje na pozemok vo vlastníctve hlavného mesta, 
ktorý má byť predmetom zámeny, žiadnu nájomnú zmluvu ani žiadosť o nájom. 
 Listom zo dňa 09.08.2012 sa k zámene pozemkov vyjadril aj PAMING – Mestský investor 
pamiatkovej obnovy, právny predchodca príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy, 
ako správca hradného vrchu. Jeho stanovisko je súhlasné. 
 
 
 



 
 
 
Stanoviská odborných útvarov magistrátu  
Oddelenie mestskej zelene 
Zámena pozemkov nie je v rozpore so záujmami ochrany mestskej zelene, územnou ani druhovou 
ochranou prírody a krajiny. 
Referát generelov technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Voči žiadateľovi nemá hlavné mesto žiadne pohľadávky. 
 
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Staré Mesto z 18.01.2013 
Nemá výhrady voči zámene predmetných pozemkov za predpokladu, že pozemky budú využité 
v súlade s funkčným využitím a platnou reguláciou v zmysle územného plánu. 
 
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 9a ods. 8 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 zameniť uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

















































Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 662/23 vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 679/13 a parc. č. 679/14 
vo vlastníctve spoločnosti URBIA ETA, s.r.o., so sídlom v Bratislave ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa  

Kód uzn.: 5.7 
5.2.7 

 

Uznesenie č. 762/2013 
     zo dňa 24. 01. 2013 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť  
1. Odňatie nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, zverenej do správy príspevkovej organizácii 

Generálny investor Bratislavy, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 662/23 – záhrady 
vo výmere 241 m2, vzniknutého podľa GP č. 09/2012 z pozemkov registra „C“ parc.        č. 
662/11 a parc. č. 835/1, LV č. 1656. 

 
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 zámenu nehnuteľností v k. ú. Staré 
Mesto,  a to novovytvoreného pozemku parc. č. 662/23 – záhrady vo výmere 241 m2, 
vzniknutého podľa GP č. 09/2012 z pozemkov registra „C“ parc. č. 662/11 a parc.            č. 
835/1, LV č. 1656, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za novovytvorené 
pozemky parc. č. 679/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 138 m2 a parc.             
č. 679/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 121 m2, oddelené GP č. 20/2012 od 
pozemkov registra „C“ parc. č. 678/4 a parc. č. 679/1, LV č. 7576, vo vlastníctve 
spoločnosti URBIA ETA, s.r.o.,  so sídlom na Panskej 14 v Bratislave, IČO 35897180, bez 
vzájomného finančného vyrovnania, s podmienkou,  že zámenná zmluva bude 
spoločnosťou URBIA ETA, s.r.o., podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva 
nebude spoločnosťou URBIA ETA, s.r.o., v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie 
stratí platnosť. 

 
Zámena sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa z nasledovných dôvodov: 
 
2.1 Novovytvorený pozemok parc. č. 679/13, ktorý zámenou získa do vlastníctva hlavné 
mesto SR Bratislava, sa nachádza v tesnej blízkosti koľajiska električkovej trate z tunela pod 
hradným vrchom a zároveň tvorí tento priestor prístup do obchodných priestorov v objekte 
Polyfunkčný dom Skalná, pričom tento priestor bude slúžiť pre verejnosť. 
 
2.2 Novovytvorený pozemok parc. č. 679/14, ktorý zámenou získa do vlastníctva hlavné 
mesto SR Bratislava, tvorí peší prístup na hradný vrch a ku kostolu sv. Mikuláša - je to priame 
pokračovanie chodníka z Mikulášskej ulice cez podchod obytného domu na  pozemku parc. č. 
675/1, cez pozemok parc. č. 675/5, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ďalej po 



novovytvorenom pozemku parc. č. 679/14, ktorý zámenou získa do vlastníctva hlavné mesto 
SR Bratislava, až na pozemok parc. č. 662/11 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
a tiež zo Židovskej ulice cez pozemok parc. č. 675/4, novovytvorený pozemok parc. č. 679/14  
na pozemok parc. č. 662/11. Zároveň aj tento priestor tvorí prístup do obchodných priestorov 
v objekte Polyfunkčný dom Skalná, pričom aj tento priestor bude slúžiť pre verejnosť. 
 
2.3 Novovytvorený pozemok parc. č. 662/23 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
chce spoločnosť URBIA ETA, s.r.o., získať zámenou do vlastníctva za účelom vybudovania 
zábrany proti padaniu skál na hradnom vrchu za stavbou „Polyfunkčný dom na Skalnej ulici“, 
ktorú realizuje, ako aj z dôvodu, že ho chce využívať na opravy, udržiavacie práce, prípadne 
na odstraňovanie havarijných porúch na objekte polyfunkčného domu, a taktiež na 
zabezpečenie ochrany obyvateľov a ich majetku formou oplotenia na vlastnom pozemku. 

- - - 

 



 
 

 
 

 
 
 

 


