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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
uzatvorenie zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov, predmetom ktorej je prevod pozemkov 
registra „C“ KN v k.ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
parc. č. 5206/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 844 m2, LV č. 2644,  
parc. č. 5209/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1689 m2, LV č. 2644,  
parc. č. 5210/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2193 m2, LV č. 2644,  
parc. č. 5208/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4294 m2, LV č. 2644,  
parc. č. 5359/9 – záhrady vo výmere 1107 m2,  LV č. 2644,  
parc. č. 5359/37 – záhrady vo výmere 1953 m2,  LV č. 2644,  
parc. č. 5359/52 – záhrady vo výmere 2505 m2,  LV  č. 2644, 
parc. č. 5359/54 – záhrady vo výmere 4297 m2, LV č. 2644,  
parc. č. 1067/2 – ostatné plochy vo výmere 5121 m2, LV č. 1748,  
parc. č. 1067/8 – ostatné plochy vo výmere 1347 m2, LV č. 2021, 
a pozemkov registra „C“ KN v k.ú. Trnávka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
parc. č. 15850/268 - záhrady vo výmere 45 188 m2, LV č. 196, 
parc. č. 15850/269 – záhrady vo výmere 8033 m2, LV č. 196, 
do vlastníctva spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 
Bratislava, IČO: 35 837 853, za kúpnu cenu celkom 6 544 800,53 Eur, 
 
a prevod pozemkov registra „C“ KN v  k. ú. Devín, vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., 
so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 837 853, 
parc. č. 2388 – orná pôda vo výmere 41 052 m2, 
parc. č. 2389 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2379 m2,  
parc. č. 2390 – ostatné plochy vo výmere 4 807 m2,  
parc. č. 2391 – orná pôda vo výmere 79 660 m2,  
parc. č. 2392 – trvalé trávne porasty vo výmere 39 901 m2,  
parc. č. 2402 – ostatné plochy vo výmere 584 m2,  
parc. č. 2403 – orná pôda vo výmere 32 755 m2,  
parc. č. 2446 – orná pôda vo výmere 738 m2, 
parc. č. 2447 – orná pôda vo výmere 3 893 m2, LV č. 2689,  
do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy, za kúpnu cenu celkom 6 544 800,53  Eur, 
 
 
 
 
 
 



 

 

s podmienkou: 
 

Zmluva o vzájomnom prevode pozemkov bude spoločnosťou Kráľova hora, s.r.o., podpísaná 
do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy. V prípade, že zmluva o vzájomnom prevode pozemkov nebude v uvedenom 
termíne spoločnosťou Kráľova hora, s.r.o., podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
   

 
 
 
 Uvedený prevod sa navrhuje 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. 
 Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že z rokovania pracovnej skupiny MR dňa 
23.11.2011 ohľadne petície proti výstavbe na Kráľovej hore a následne schváleného uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 367/2011 zo dňa 24.11.2011, 
vyplynula snaha zámenou pozemkov získať pozemky v lokalite Kráľova hora do vlastníctva 
hlavného mesta SR Bratislavy, aby mohli slúžiť obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves a celej Bratislavy. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 676/2012 zo dňa 27. – 28.6.2012 bola uzavretá zmluva o vzájomnom nájme 
pozemkov č. 18 83 0522 1200 zo dňa 23.8.2012. V uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 676/2012 zo dňa 27. – 28.6.2012 bola schválená podmienka, podľa ktorej 
kedykoľvek môže dôjsť k prevodu pozemkov, keď hlavné mesto SR Bratislava bude pripravené 
znášať finančné zaťaženie, a zároveň sa v zmluve o vzájomnom nájme pozemkov č. 18 83 0522 
12 00 zo dňa 23.8.2012 zmluvné strany dohodli, že zámena (t.j. prevod) pozemkov môže byť 
uskutočnená, pokiaľ bude splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:  

 a) bude prijatá a nadobudne účinnosť legislatívna zmena, v dôsledku ktorej so zámenou 
(prevodom) pozemkov nebude spojené žiadne daňové zaťaženie Hlavného mesta SR Bratislavy, 
alebo 

 b) Hlavné mesto SR Bratislava písomne oznámi spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., že je pripravené 
znášať daňové zaťaženie vyplývajúce zo zámeny pozemkov, alebo 

 c) spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. písomne oznámi Hlavnému mestu SR Bratislave, že nahradí 
Hlavnému mestu SR Bratislave daňové zaťaženie Hlavného mesta SR Bratislavy, vyplývajúce zo 
zámeny (prevodu) pozemkov.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Dôvodová správa 

 
PREDMET :  Návrh na uzavretie zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka a Trnávka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a pozemkov v k. ú. Devín vo 
vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa 

 
 
ŽIADATE Ľ   : Kráľova hora, s.r.o. 
   Dvořákovo nábrežie 10 
   811 02 Bratislava 
   IČO: 35 837 853 
 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
A) POZEMKY VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR BRATISL AVY 
 
pozemky registra „C“ KN v k.ú. Petržalka  
Černyševského - Bosákova: 
- parc. č. 5206/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 844 m2, LV č. 2644 
- parc. č. 5209/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1689 m2, LV č. 2644 
- parc. č. 5210/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2193 m2, LV č. 2644 
- parc. č. 5208/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4294 m2, LV č. 2644 
 
Pri Seči - Kočánkova: 
- parc. č. 5359/9 – záhrady vo výmere 1107 m2,  LV č. 2644, 
- parc. č. 5359/37 – záhrady vo výmere 1953 m2, LV č. 2644, 
- parc. č. 5359/52 – záhrady vo výmere 2505 m2, LV č. 2644, 
- parc. č. 5359/54 – záhrady vo výmere 4297 m2, LV č. 2644  
 
Námestie Hraničiarov 
parc. č. 1067/2 – ostatné plochy vo výmere 5121 m2, LV č. 1748 
parc. č. 1067/8 – ostatné plochy vo výmere 1347 m2, LV č. 2021 
 
pozemky registra „C“ KN v k.ú. Trnávka 
parc. č. 15850/268 - záhrady vo výmere 45188 m2, LV č. 196 
parc. č. 15850/269 - záhrady vo výmere 8033 m2, LV č. 196 
 
Spolu vo výmere 91 571 m2 v celkovej hodnote podľa znaleckých posudkov 6 544 800,53,- 
EUR. 

 
B) POZEMKY VO VLASTNÍCTVE SPOLO ČNOSTI KRÁĽOVA HORA, S.R.O., SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE  
pozemky registra „C“ KN v k.ú. Devín 
parc. č. 2388 – orná pôda vo výmere 41 052 m2, 
parc. č. 2389 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2379 m2, 
parc. č. 2390 – ostatné plochy vo výmere 4 807 m2, 
 
 



 

 

 
parc. č. 2391 – orná pôda vo výmere 79 660 m2, 
parc. č. 2392 – trvalé trávne porasty vo výmere 39 901 m2,  
parc. č. 2402 – ostatné plochy vo výmere 584 m2, 
parc. č. 2403 – orná pôda vo výmere 32 755 m2, 
parc. č. 2446 – orná pôda vo výmere 738 m2,  
parc. č. 2447 – orná pôda vo výmere 3 893 m2, evidované ako parcely registra „C“ na LV č. 2689 
 
Spolu vo výmere 205 769 m2  v celkovej hodnote podľa znaleckého posudku 8 095 415,- EUR 
 
 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Dňa 23.11.2011 sa uskutočnilo rokovanie pracovnej skupiny MR ohľadne petície proti 
výstavbe na Kráľovej hore, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy, 
mestských častí Devín, Karlova Ves, Petržalka a spoločnosti J&T. Výsledkom rokovania bola 
zhoda všetkých zúčastnených, že existujúcu situáciu, ktorá vznikla v oblasti Kráľova hora a ktorá 
nepriaznivým spôsobom ovplyvňuje životné podmienky nielen obyvateľov Karlovej Vsi 
a priľahlých oblastí, ale aj celej Bratislavy, je potrebné vyriešiť. Prítomní sa zhodli v tom, že 
optimálnym riešením by bolo, ak by hlavné mesto SR Bratislava našlo vo svojom majetku iné 
pozemky, v rovnakej hodnote a s rovnakou bonitou, ktoré by poskytlo výmenou za pozemky 
v lokalite Kráľova hora, čím by sa stalo ich výlučným vlastníkom.  

V nadväznosti na rokovanie pracovnej skupiny Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy prijalo na svojom zasadnutí dňa 24.11.2011 uznesenie č. 367/2011. Podľa písmena B. 
bod 1. uvedeného uznesenia bol schválený postup pri riešení situácie v lokalite Kráľovej hory, 
ktorý spočíva v predložení návrhu na zámenu pozemkov s rovnakou bonitou, resp. všeobecnou 
hodnotou majetku na základe nezávislých znaleckých posudkov tak, aby pozemky v lokalite 
Kráľova hora boli vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a mohli slúžiť obyvateľom 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a celej Bratislavy. 
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27.-28.6.2012 bol ako 
bod 55 predložený materiál, s ktorým bola oboznámená spoločnosť Kráľova hora, s.r.o., 
s návrhom na odňatie správy pozemkov v k. ú. Petržalka, návrh  na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov  v Bratislave, k. ú. Petržalka, k. ú. Trnávka 
spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave a návrh na schválenie nájmu pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Devín, od spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave, na základe 
ktorého bolo prijaté unesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
676/2012.   

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 676/2012 zo dňa 
27.-28.6.2012 bol schválený: 

-  nájom pozemkov vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, s.r.o. v k.ú. Devín, uvedených 
v špecifikácii pozemkov pod bodom B), pre hlavné mesto SR Bratislavu, na dobu určitú 30 rokov, 
za účelom využitia pozemkov v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 
2007, predovšetkým na rekreačné účely, za cenu nájmu v sume 851 742,59 Eur/rok,   

  - ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľností – pozemkov v Bratislave, 
k.ú. Petržalka a k.ú. Trnávka, uvedených v špecifikácii pozemkov pod bodom A), pre spoločnosť 
Kráľova hora, s.r.o., za účelom parkovania motorových vozidiel, skladovania tovaru a materiálu, 
v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, organizovania kultúrnych, 
spoločenských a športových podujatí, alebo prenechanie pozemkov na organizovanie takýchto 
aktivít tretej osobe, umiestňovania reklamných zariadení na predmete nájmu, realizácie investičnej 



 

 

stavebnej činnosti, teda na realizáciu stavieb v súlade s platným územným plánom Hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a následné komerčné využitie realizovaných stavieb 
(predajom, prenájmom alebo akoukoľvek inou formou), na dobu určitú 30 rokov, za cenu nájmu 
vo výške 850 938,50,- Eur/rok.  

V uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava č. 676/2012 zo dňa 27. 
– 28.6.2012 bola schválená podmienka, podľa ktorej kedykoľvek môže dôjsť k prevodu 
pozemkov, keď hlavné mesto SR Bratislava bude pripravené znášať finančné zaťaženie a zároveň 
na základe prijatého uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
676/2012 bola uzavretá zmluva o vzájomnom nájme pozemkov č. 18 83 0522 12 00 zo dňa 
23.8.2012, kde sa zmluvné strany dohodli, že zámena môže byť uskutočnená, pokiaľ bude splnená 
ktorákoľvek z týchto podmienok:  

 a) bude prijatá a nadobudne účinnosť legislatívna zmena, v dôsledku ktorej so zámenou pozemkov 
nebude spojené žiadne daňové zaťaženie Hlavného mesta SR Bratislavy, alebo 

 b) Hlavné mesto SR Bratislava písomne oznámi spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., že je pripravené 
znášať daňové zaťaženie vyplývajúce zo zámeny pozemkov, alebo 

 c) spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. písomne oznámi Hlavnému mestu SR Bratislave, že nahradí 
Hlavnému mestu SR Bratislave daňové zaťaženie Hlavného mesta SR Bratislavy, vyplývajúce zo 
zámeny pozemkov. 

 Po prijatí takéhoto uznesenia Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy zmluvné 
strany, pokiaľ bude splnená ktorákoľvek z vyššie uvedených podmienok pre uskutočnenie zámeny 
pozemkov, v lehote stanovenej v Uznesení Mestského zastupiteľstva uskutočnia zámenu/prevod 
pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky vo vlastníctve spoločnosti 
Kráľova hora, s.r.o., na základe ktorej sa Hlavné mesto stane vlastníkom pozemkov vo vlastníctve 
spoločnosti Kráľova hora, s.r.o. a spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. sa stane vlastníkom pozemkov 
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
  Dňa 4.12.2012 bol prijatý zákon č. 395/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 580/2004 
Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým bola zmenená 
legislatíva tykajúca sa daňového zaťaženia obcí pri predaji ich majetku. Tento zákon je účinný od 
1.1.2013. Podľa súčasného znenia § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z., od dane z príjmov 
sú oslobodené príjmy obcí a vyšších územných celkov z prenájmu a predaja ich majetku.   

 
  V nadväznosti na uvedenú legislatívnu zmenu spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. listom zo 

dňa 9.1.2013 požiadala hlavné mesto SR Bratislavu o rokovanie o uzavretí Zmluvy o vzájomnom 
prevode pozemkov a po dohodnutí podmienok o uzavretie takejto zmluvy, ktorou hlavné mesto 
SR Bratislava prevedie na spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. pozemky v k.ú. Petržalka parc. č. 
5206/16, 5208/4, 5209/5, 5210/4, 5359/9, 5359/37, 5359/52, 5359/54, 1067/2, 1067/8, a v k.ú. 
Trnávka, parc. č. 15850/268, 15850/269, a spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. prevedie na Hlavné 
mesto SR Bratislavu pozemky v k.ú. Devín, parc. č. 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2402, 2403, 
2446, 2447. V uvedenej žiadosti sa spoločnosť Kráľova hora zároveň zaväzuje, že po uzavretí 
Zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov nahradí Hlavnému mestu SR Bratislave náklady na 
vypracovanie znaleckých posudkov. 

 
  Predkladaný návrh korešponduje s vyššie uvedenými závermi osobného rokovania 
zástupcov hlavného mesta SR Bratislava, mestských častí a investora, tak aj s 
uvedenými uzneseniami mestského zastupiteľstva, a zároveň zohľadňuje možnosti hlavného mesta 
a požiadavky investora tak, aby bolo možné pristúpiť k realizácií načrtnutého postupu, ktorý je 
odpoveďou samosprávy na legitímne  požiadavky obyvateľov, ktorí sa z pochopiteľných dôvodov 
bránia ďalšiemu zahusťovaniu svojho okolia výstavbou a k zhoršovaniu životného prostredia, 
ktoré je celospoločenským problémom. V snahe vyjsť občanom čo najviac v ústrety, nebolo 



 

 

možné nájsť primeranejšie riešenie ako navrhované. Touto okolnosťou ako aj uzatvorenou 
zmluvou o vzájomnom nájme pozemkov je podľa nášho názoru možné odôvodniť aj použitie 
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktoré 
v odôvodnených prípadoch umožňuje schválenie prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
keďže zákon SNR č. 369/1990 Zb. ukladá obci okrem iného pri výkone samosprávy dbať o 
starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obyvatelia vyjadrili svoj 
odmietavý postoj k plánovanej výstavbe v lokalite Kráľova hora svojimi podpismi pod petíciu, na 
ktorej podklade sa realizuje navrhované riešenie.  

 
  Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľností uvedených v špecifikácii pod 
bodom A), pozemky sú spolu vo výmere 91 571 m2. Ide o nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú 
v k.ú. Petržalka a v k.ú. Trnávka. Pozemky v k. ú. Trnávka sa nachádzajú mimo zastavaného 
územia obce.  
 Spoločnosť Kráľova hora, s.r.o., je vlastníkom pozemkov uvedených v špecifikácii v bode 
B) spolu vo výmere 205 769 m2. Uvedené pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia 
obce. 
 Všeobecná hodnota pozemkov v k.ú. Petržalka, Černyševského - Bosákova ul., a to 
pozemkov parc. č. 5206/16, parc. č. 5209/5, parc. č. 5210/4 a parc. č. 5208/4, bola stanovená 
znaleckým posudkom č. 70/2012 zo dňa 7.11.2012 vyhotoveným Ing. Dušanom Holíkom znalcom 
z odboru Stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, na sumu 92,47 Eur/m2, spolu 2 036 189,40 
Eur, po zaokrúhlení 2 040 000,00 Eur. 
 Všeobecná hodnota pozemkov v k.ú. Petržalka, Pri Seči - Kočánkova ul., parc. č. 5359/9, 
parc. č. 5359/37, parc. č. 5359/52 a parc. č. 5359/54, bola stanovená znaleckým posudkom č. 
75/2012 zo dňa 7.11.2012. vyhotoveným Ing. Dušanom Holíkom znalcom z odboru Stavebníctvo 
-odhad hodnoty nehnuteľností, na sumu 61,99 Eur/m2, spolu 611 345,38 Eur, po zaokrúhlení 
611 000,00 Eur.  
 Všeobecná hodnota pozemkov v k.ú. Petržalka, Námestie Hraničiarov, parc. č. 1067/2 
a parc. č. 1067/8, bola stanovená znaleckým posudkom č. 74/2012 zo dňa 7.11.2012 vyhotoveným 
Ing. Dušanom Holíkom znalcom z odboru Stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, na sumu 
92,47 Eur/m2, spolu 598 095,96 Eur, po zaokrúhlení 598 000,00 Eur.  
 Všeobecná hodnota pozemku v k. ú. Trnávka,  parc. č. 15850/268, bola stanovená 
znaleckým posudkom č. 71/2012 zo dňa 7.11.2012 vyhotoveným Ing. Dušanom Holíkom znalcom 
z odboru Stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, na sumu 61,99 Eur/m2, spolu 2 801 204,12 
Eur, po zaokrúhlení 2 800 000,00 Eur.  
 Všeobecná hodnota pozemku v k. ú. Trnávka,  parc. č. 15850/269, bola stanovená 
znaleckým posudkom č. 73/2012 zo dňa 7.11.2012 vyhotoveným Ing. Dušanom Holíkom znalcom 
z odboru Stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, na sumu 61,99 Eur/m2, spolu 497 965,67 
Eur, po zaokrúhlení 498 000,00 Eur. 
  
Všeobecná hodnota pozemkov v k.ú. Devín, Kráľova hora, parc. č. 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 
2402, 2403, 2446, 2447, bola stanovená znaleckým posudkom č. 72/2012 zo dňa 7.11.2012 
vyhotoveným Ing. Dušanom Holíkom znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľností nasledovne: 
a) pozemky parc. č. 2389 (vo výmere 39 m2), parc. č. 2390 (vo výmere 3762 m2), parc. č. 2391 (vo 
výmere 45 722 m2) a parc. č. 2392 (vo výmere 35 507 m2), spolu vo výmere spolu 85 030 m2, na 
sumu 60,23 Eur/m2, spolu 5 121 356,90 Eur, 
b) pozemky parc. č. 2388 (vo výmere 41 052 m2), parc. č. 2389 (vo výmere 1496 m2), parc. č. 
2390 (vo výmere 1045 m2) a parc. č. 2391 (vo výmere 33 938 m2), spolu vo výmere 77 531 m2, na 
sumu 37,60 Eur/m2, spolu 2 915 165,60 Eur,  
c) pozemky parc. č. 2389 (vo výmere 844 m2), parc. č. 2392 (vo výmere 4394 m2), parc. č. 2402 
(vo výmere 584 m2), parc. č. 2403 (vo výmere 32 755 m2), parc. č. 2446 (vo výmere 738 m2) 



 

 

a parc. č. 2447 (vo výmere 3893 m2), spolu vo výmere 43 208 m2, na sumu 1,363 Eur/m2, spolu 
58 892,50 Eur, 
spolu celkom 8 095 415,00 Eur, spolu celkom po zaokrúhlení 8 100 000,00 Eur. 

 
 
Za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v k.ú. Petržalka, parc. č. 

5206/16, 5208/4, 5209/5, 5210/4, 5359/9, 5359/37, 5359/52, 5359/54, 1067/2, 1067/8, a v k.ú. 
Trnávka, parc. č. 15850/268, 15850/269, je navrhovaná kúpna cena vo výške všeobecnej hodnoty 
týchto pozemkov stanovenej znaleckými posudkami, t. zn. navrhovaná celková kúpna cena je 
6 544 800,53 Eur. 

 
Spoločnosť Kráľova hora, s.r.o., vo svojej žiadosti zo dňa 9.1.2013, navrhla, aby kúpna 

cena za pozemky v k.ú. Devín, parc. č. 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2402, 2403, 2446, 2447, 
bola stanovená dohodou medzi spoločnosťou Kráľova hora, s.r.o. a Hlavným mestom SR 
Bratislavou v rovnakej výške ako kúpna cena za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, t. zn. za celkovú kúpnu cenu 6 544 800,53 Eur. 

 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že z rokovania pracovnej skupiny MR dňa 
23.11.2011 ohľadne petície proti výstavbe na Kráľovej hore a následne schváleného uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 367/2011 zo dňa 24.11.2011, 
vyplynula snaha zámenou pozemkov získať pozemky v lokalite Kráľova hora do vlastníctva 
hlavného mesta SR Bratislavy, aby mohli slúžiť obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves a celej Bratislavy. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislava č. 676/2012 zo dňa 27. – 28.6.2012 bola uzavretá zmluva o vzájomnom nájme 
pozemkov č. 18 83 0522 1200 zo dňa 23.8.2012. V uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislava č. 676/2012 zo dňa 27. – 28.6.2012 bola schválená podmienka, podľa ktorej 
kedykoľvek môže dôjsť k prevodu pozemkov, keď hlavné mesto SR Bratislava bude pripravené 
znášať finančné zaťaženie a zároveň na základe prijatého uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy  č. 676/2012 bola uzavretá zmluva o vzájomnom nájme pozemkov 
č. 18 83 0522 12 00 zo dňa 23.8.2012, kde sa zmluvné strany dohodli, že zámena (t.j. prevod) 
pozemkov môže byť uskutočnená, pokiaľ bude splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:  

 a) bude prijatá a nadobudne účinnosť legislatívna zmena, v dôsledku ktorej so zámenou 
(prevodom) pozemkov nebude spojené žiadne daňové zaťaženie Hlavného mesta SR Bratislavy, 
alebo 

 b) Hlavné mesto SR Bratislava písomne oznámi spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., že je pripravené 
znášať daňové zaťaženie vyplývajúce zo zámeny pozemkov, alebo 

 c) spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. písomne oznámi Hlavnému mestu SR Bratislave, že nahradí 
Hlavnému mestu SR Bratislave daňové zaťaženie Hlavného mesta SR Bratislavy, vyplývajúce zo 
zámeny (prevodu) pozemkov.  

 
 V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí na prijatie 
rozhodnutia je potrebná trojpätinová väčšina hlasov všetkých poslancov. 
  
 V liste zo dňa 9.1.2013 navrhuje spoločnosť Kráľova hora, s.r.o., aby predmetom Zmluvy 
o vzájomnom prevode bolo taktiež postúpenie práv spoločnosti Kráľova hora, s.r.o. na hlavné 
mesto SR Bratislavu, a to práv na použitie architektonických diel, vyjadrených projektovou 
dokumentáciou pre územné rozhodnutie stavby, ktorá bola vypracovaná pre spoločnosť Kráľova 
hora, s.r.o. vo vzťahu k pozemkom v lokalite Kráľova hora., ktoré vypracovala spoločnosť GFI, 
a.s., sídlo: Brnianska 49, 811 04 Bratislava, IČO: 36 735 230, zodpovedný projektant Ing. arch. 
Radoslav Grečmal. 
 
 



 

 

Stanovisko k plateniu DPH:  
Materiál s návrhom na uzavretie zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka a Trnávka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a pozemkov v k. ú. Devín vo 
vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa, bol dňa 22.1.2013 prerokovaný v komisii finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta. Komisia žiada doplniť materiál o otázku platenia DPH. V návrhu 
zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov žiadateľ navrhol znenie čl. IV ods. 2 tak, že pri 
stavebných pozemkoch (vo vlastníctve spoločnosti Kráľovej hory, s.r.o., ktoré má do vlastníctva 
nadobudnúť hlavné mesto SR Bratislava) je kúpna cena za pozemok rozčlenená na cenu bez DPH 
+ 20% DPH, a kúpnu cenu s DPH (napr. čl. IV ods. 2 bod b. znie: za časť pozemku parc. č. 2389 
o výmere 2.379 m², zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Devín, 
zapísaného na liste vlastníctva č. 2689, a to za časť vo výmere 39 m², vyznačenej ako občianska 
vybavenosť v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, vo výške 1.582,53 € + 20% DPH, teda za kúpnu cenu 
spolu 1.899,04 €). Na pozemkoch vo vlastníctve Kráľovej hory, s.r.o. sa nenachádzajú stavby, 
predmetom prevodu sú len pozemky, ktoré sú stavebné a nestavebné (podľa územného plánu). 
V tomto prípade sú predmetom dodania aj stavebné pozemky, ktoré vždy podliehajú DPH 
a predávajúci sa nemôže rozhodnúť ich oslobodiť. Preto DPH je povinný platiť v tomto prípade 
predávajúci, nie kupujúci. Mesto je registrované ako platiteľ DPH v tuzemsku, ale tento štatút 
platiteľa využíva iba pri tých činnostiach, ktoré nevykonáva vo verejnom záujme ako obec (t.j. 
podnikateľské aktivity) tzn. nie je možné využiť štatút platiteľa aj na činnosti, ktoré plynú 
z poslania obce. Preto je potrebné skúmať štatút platiteľa, či je obec zdaniteľnou osobou v tomto 
prevode alebo nie. Keďže pri predávaných pozemkoch vo vlastníctve mesta mesto neuplatňuje 
DPH, mesto je v tejto transakcii posudzované ako nezdaniteľná osoba. 
 
 
 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
Oddelenie územného rozvoja mesta: 
Pozemky parc. č. 5206/16, 5209/5, 5210/4, 5208/4, k.ú. Petržalka: funkčné využitie územia: kód S 
– rozvojová a stabilizovaná plocha je na území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia 
dokumentácia podrobnejšieho stupňa. Pre územie bol schválený Územný plán zóny celomestské 
centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, v znení zmien 
a doplnkov. Predmetné pozemky sú súčasťou regulačných listov pozemkov: X1, X2, X3, so 
stanovenou reparceláciou územia. 
Novovytvorený pozemok parc. č. 5359/9 k.ú. Petržalka : funkčné využitie územia: kód S – 
rozvojová a stabilizovaná plocha je na území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia 
dokumentácia podrobnejšieho stupňa. Pre územie bol schválený Územný plán zóny celomestské 
centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, v znení zmien 
a doplnkov. Predmetný pozemok je súčasťou regulačného listu -  pozemku N6. 
Novovytvorený pozemok parc. č. 5359/37 k.ú. Petržalka : funkčné využitie územia: kód S – 
rozvojová a stabilizovaná plocha je na území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia 
dokumentácia podrobnejšieho stupňa. Pre územie bol schválený Územný plán zóny celomestské 
centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, v znení zmien 
a doplnkov. Predmetný pozemok je súčasťou regulačného listu -  pozemku N7. 
Novovytvorený pozemok parc. č. 5359/52 k.ú. Petržalka : funkčné využitie územia: kód S – 
rozvojová a stabilizovaná plocha je na území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia 
dokumentácia podrobnejšieho stupňa. Pre územie bol schválený Územný plán zóny celomestské 
centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, v znení zmien 
a doplnkov. Predmetný pozemok je súčasťou regulačného listu -  pozemku N1, severný okraj M2. 
Novovytvorený pozemok parc. č. 5359/54 k.ú. Petržalka: funkčné využitie územia: kód S – 
rozvojová a stabilizovaná plocha je na území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia 
dokumentácia podrobnejšieho stupňa. Pre územie bol schválený Územný plán zóny celomestské 



 

 

centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, v znení zmien 
a doplnkov. Predmetný pozemok je súčasťou regulačného listu -  pozemku O1. 
Novovytvorené pozemky parc. č. 1067/2 a 1067/8 k. ú. Petržalka: upozorňujú, že predmetná 
lokalita môže byť dotknutá dopravnými výhľadovými zámermi hl. mesta podľa Územného plánu 
hl. mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení zmien a doplnkov: výstavba nosného koľajového 
systému MHD a komunikácie funkčnej triedy B2 (Jantárova cesta), nadväzujúca prestavba 
miestnej komunikácie Nám. hraničiarov, ktorá je určená na rozšírenie a sčasti aj na zmenu              
(odklon) jej súčasnej trasy, pozdĺž komunikácie Nám. hraničiarov je potrebné rezervovať koridor 
na výstavbu cyklistickej trasy.  
Novovytvorený pozemok parc. č. 15850/268, k.ú. Trnávka: funkčné využitie územia: občianska 
vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201, kód H. Investičná 
činnosť v predmetnom území musí byť navrhovaná v súlade s ochrannými pásmami Letiska M.R. 
Štefánika. Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie. 
Novovytvorený pozemok parc. č. 15850/269, k.ú. Trnávka: Územný plán hlavného mesta SR 
Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je 
pozemok parc. č. 15850/269: funkčné využitie územia občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu, číslo funkcie 201, rozvojové územie kód H. 
Oddelenie územného plánovania, referát generelov TI: 
Pozemky v k.ú. Petržalka, Černyševského - Bosákova ul., a to novovytvorené pozemky parc. č.  
5206/16, 5209/5, 5210/4 a pozemok parc. č. 5208/4: bez pripomienok. 
Novovytvorené pozemky v k.ú. Petržalka, Pri Seči - Kočánkova ul., parc. č. 5359/9, parc. č. 
5359/37, parc. č. 5359/52 a parc. č. 5359/54: zásobovanie vodou – bez pripomienok. Pre toto 
územie bol spracovaný ÚPN-Z Petržalka-centrum, vrátane návrhu TI. Zásobovanie elektrickou 
energiou – 1x22 kV kábel. 
Novovytvorený pozemok v k. ú. Trnávka,  parc. č. 15850/268: bez pripomienok. 
Pozemky v k.ú. Devín: 2x110 kV jestvujúce nadzemné vedenie.  
Trasy 22 kV káblových vedení treba preveriť u prevádzkovateľa siete. Jestv. 2x110 kV vedenie 
vrátane ochranného pásma treba rešpektovať ako limitujúci prvok v území, čo pre vlastníka 
pozemku predstavuje vecné bremeno. 
Novovytvorené pozemky v k.ú. Petržalka, Nám. Hraničiarov, parc. č. 1067/2,8: Pozemkom parc. 
č. 1067/8 prechádzajú potrubia verejného vodovodu DN 600 a 150 mm. Pozemkom prechádza 
trasa miestnej telefónnej siete a trasa optickej siete UPC.  
Oddelenie dopravného plánovania: 
Pozemky v k.ú. Petržalka parc. č. 5206/16, 5209/5, 5210/4, 5208/4 (Bosáková – Černyševského): 
v zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov sú záujmové 
pozemky súčasťou územia, ktoré môže byť dotknuté dopravným výhľadovým zámerom – trasou 
nosného systému MHD. V súčasnosti však nie je určený definitívny záber plôch na jeho výstavbu; 
stupňom PD, ktorý spodrobňuje riešenie NS MHD – prevádzkového úseku Bosákova – Janíkov 
Dvor a väzby na priľahlé územie bude až dokumentácia pre územné rozhodnutie.  
Pozemky v k. ú. Petržalka, parc. č. 5359/9,37,52,54 (Pri Seči – Kočánkova): podľa platného 
územného plánu zóny „Celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom 
a Prístavným mostom“ sú predmetné pozemky určené na výstavbu bytových a nebytových domov, 
pre obslužné komunikácie, parkoviská a chodníky.  
Novovytvorené pozemky v k.ú. Petržalka, parc. č. 1067/2 a parc. č.1067/8 (Nám. hraničiarov): 
predmetné pozemky môžu byť v značnej miere dotknuté dopravnými výhľadovými zámermi hl. 
mesta podľa Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, a to 
konkrétne: výstavbou nosného koľajového systému MHD (NS MHD) a v jeho súbežnej línii aj 
komunikáciou funkčnej triedy B2 (Jantárova cesta), ďalej nadväzujúcou prestavbou miestnej 
komunikácie Nám. hraničiarov, ktorá je určená na rozšírenie a v úseku cca od križovatky 
s miestnou komunikáciou Lachovou ul. v smere k Chorvátskemu ramenu aj na zmenu (odklon) jej 
súčasnej trasy, a ďalej súčasne je potrebné pozdĺž komunikácie Nám. hraničiarov rezervovať 
koridor na výstavbu hlavnej cyklistickej trasy. V súčasnosti ešte nie je určený definitívny záber 



 

 

plôch na uvedenú výstavbu; stupňom PD, ktorý spodrobňuje riešenie NS MHD – prevádzkového 
úseku Bosákova – Janíkov Dvor a väzby na priľahlé územie bude až dokumentácia pre územné 
rozhodnutie, ktorá sa aktuálne v spolupráci s METRO Bratislava a.s. pripravuje.  
Pozemok parc. č. 15850/268, k.ú. Trnávka: V zmysle riešenia dopravy v Územnom pláne hl. m. 
SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov nie je predmetný pozemok dotknutý žiadnym 
výhľadovým zámerom Na základe uvedeného k jeho predaju nemajú námietky. V prípade využitia 
predmetného pozemku na investičnú výstavbu je nevyhnutné: V riešení jeho dopravného 
napojenia rešpektovať sieť obslužných komunikácií riešených v ÚPN /spodrobnené v UŠ Ivanská 
cesta – Diaľnica D1, 2004) ako aj v PD stavby „Dopravné napojenie Airport hotela Bratislava 
a polyfunkčného objektu F&P (investor F&P a.s.). Zabezpečiť nároky statickej dopravy pre 
budúcu stavbu v súlade s STN 736110 – zmena 1 v plnom rozsahu na pozemku investora. 
Vyhodnotiť vplyvy zvýšeného nárastu dopravného zaťaženia na priľahlej komunikačnej sieti (v 
zmysle Metodiky dopravno – kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných zámerov 
na cestnú infraštruktúru, sprac. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy) a navrhnúť z toho vyplývajúce 
opatrenia ako súčasť stavby. 
Pozemky v k. ú. Devín, parc. č. 2388, 2392, 2402, 2403, 2443, 2447 v lokalite Kráľova hora: 
v zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov záujmové 
pozemky nie sú dotknuté žiadnym výhľadovým dopravným zámerom. 
Oddelenie prevádzky dopravy: 
Pozemky v k.ú. Petržalka, parc. č. 5206/16, 5209/5, 5210/4, 5208/4 (Bosáková – Černyševského),  
parc. č. 5359/9,37,52,54 (Pri Seči – Kočánkova), parc. č. 15850/268, k.ú. Trnávka: Predaj sa 
netýka pozemkov pod miestnymi komunikáciami I. a II. triedy. Nakoľko účel predaja pozemkov 
nie je známy, nevedia posúdiť ako sa dotkne priľahlých miestnych komunikácií, preto sa nevedia 
vyjadriť. 
Novovytvorené pozemky v k.ú. Petržalka parc. č. 1067/2 a parc. č. 1067/8: Stotožňujú sa 
s vyjadrením oddelenia dopravného plánovania a riadenia dopravy.  
Pozemky v k. ú. Devín, parc. č. 2388, 2392, 2402, 2403, 2443, 2447 v lokalite Kráľova hora: 
Z hľadiska prevádzky dopravy sa nevyjadrujú nakoľko kúpa sa netýka miestnych komunikácií I. 
a II. triedy. 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
Z hľadiska záujmov správcu verejného osvetlenia upozorňujú, že na pozemkoch parc. č. 5206/16, 
5209/5, 5210/4, 5208/4 v k.ú. Petržalka resp. v ich blízkosti sa nachádzajú podzemné káblové 
vedenie a zariadenie VO. Pred predajom žiadajú siete VO vytýčiť odbornou firmou a v prípade, že 
sa na pozemkoch nachádzajú siete a zariadenia VO v správe OCH žiadame preložiť zariadenia VO 
na pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava resp. keď nebude možné zriadiť vecné 
bremeno v prospech VO.  
Novovytvorené pozemky parc. č. 1067/2 a parc. č. 1067/8: Z hľadiska záujmov OCH ako správcu 
komunikácií – priľahlého pozemku a správcu verejného osvetlenia nesúhlasia s predajom 
predmetných pozemkov z dôvodu, že v súčasnosti ešte nie je určený definitívny záber plôch na 
plánovanú výstavbu podľa Územného plánu hl. m. SR Bratislavy – NS MHD – prevádzkového 
úseku Bosákova – Janíkov Dvor a jej väzby na priľahlé územie, ktoré budú zrejmé v PD 
predmetnej stavby pre územné rozhodnutie (t.č. v štádiu spracovania).  
Oddelenie mestskej zelene: 
Predaj pozemkov v k. ú. Petržalka a v k. ú. Trnávka nie je v rozpore so záujmami ochrany 
mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny. 
Nemajú námietky voči kúpe pozemkov v k .ú. Devín. 
Finančné oddelenie: 
Neevidujú žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov: 
Neevidujú žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
 
 



 

 

O stanovisko starostov MČ Bratislava – Petržalka a MČ Bratislava – Ružinov bolo požiadané. 
 
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 previesť uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNY REGISTER
NA INTERN ETE

SlovenskyE I E|SEnglish

Vfpis z Obchodn6ho
Tento vypis m6 len informativnY

Oddiel: Sro

registra Okresn6ho stidu Bratislava I

charakter a nie je pouiitel'n! pre pr6vne rikony !

Obchodn6 meno:

Sidlo:

rCo:

Dei zapisu:

Pravna forma:

Predmet dinnosti:

spoloenici:

ViSka vkladu kaid6ho
spoloenika:

Vlo2ka dislo: 26708/B

(od:10.05.2002)

(od: 18.08.2011)

(od:10.06.2002)

(od:10.06.2002)

(od:10.06.2002)

(od:10.06.2002)

(od:10.06.2002)

(od:10.05.2002)

(od:'10.06,2002)

(odr 10.06.2002)

(od:10.06.2002)

(od:'10.06.2002)

(od:10.06.2002)

(od:10.06.2002)

(od;10.06.2002)

(od:'10.06.2002)

(od:10.06.2002)

(od:10.06.2002)

(od:10.06.2002)

(od: 10.06.2002)

(od:10.06.2002)

(od:01.05.2009)

(odr 03.01.2012)

(od:15.08.2012)

Kral'ova hola, s.r.o.

Dvoiakovo nebreiie 10
Bratislava 81'1 02

35 837 853

10.06.2002

Spoloanost s rudenim obmedzenYm

k0pa tovaru za idelom jeho predaja konein6mu spotrebitel'ovi v
rozsahu voFnej :ivnosti
k0pa tovaru za !telom jeho predaja inim prevadzkovatefom
2ivnosti v rozsahu vol'nej zivnosti

sprostredkovanie nekupu, predaja a prenajmu
nehnutel'nosti /realitna kanceleria/

sprostredkovate|!ka einnost' v rozsahu votnej Zivnosti

reklamne, propagadn6 a inzertn6 dinnost'

prenejom nehnutel'nostispojeni s poskytovanim inich nez
zikladnYch sluiieb

prieskum trhu

poradenslvo v oblasti obchodu

vydavatel'ska dinnost' v rozsahu vol'nej 2ivnosti

usporadUvanie Skoleni, seminarov a vzdelavacich podujati

viroba vldeoprogramov v rozsahu vol'nej 2ivnosti

prenajom hnutel'nYch veci

obstarevatel'sk6 sluiby spojen6 s prenajmom nehnutel'nosti

pren6jom spotrebnej elektronikY

prenajom motorovich vozidiel

prenajom strojov a pristrojov bez obsluhujlceho person6lu

prenejom nehnutetnosti bez poskytovania inich neZ zakladnych
slu2ieb spojenich s Pren6jmom

Nove 6ra Tatier, a. s.
Lamadsk6 cesta 3

Bratislava 841 04

Nove 6ra Tatier, a. s.
Vklad: 3 890 328 EUR Splaten6: 3 890 328 EUR
26loine prSvo: Na 26klade Zmluvy o zriadeni zrlo:n6ho prava na

obchodny podiel zo dna 01.08.2012 (podpisy overen6 07.08.2012)
zriad'uje sa na 100% obchodni podiel Nove 6ra Tatier, a. s.
26lo2ne prevo v prospech J&T BANKA, a. s, so sidlom PobieZni

Wi
http://nrw.orsr.slc/vypis.asp?lD-3 5 395 &SI D:2&P:0 9. I. 2013



Viipis z obcliodncho

Statuterny orgrn:

Konanie menom
spoloinosti:

Zakladne imanie:

0alSie p16vne
skutodnosti:

Datum aktualizecie
rldajov:

Datum vipisu:

registra SR

297114,186 OO Pfaha 8, le: 471 15 378 podnikajica na lzemi
Slovenskej republiky prostrednictvom organizadnej zlo2ky J&T
BANKA. a. s., poboeka zahranianej banky so sidlomr Dvoiakovo
nabre2ie 8, 811 02 Bratislava. ICO: 35 964 693, zapisana v
obchodnom registri Okresn6ho sidu Bratislava l, oddiel: Po,
vloZka d. 1320/B.

konateF

Ing. Monika KOtqrqv6
Kraskova 5
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 21.07.2010

v mene spolodnosti kona a za 6u podpisuje konatel' samostatne.

3 890 328 EUR Rozsah sDlatenia:3 890 328 EUR

Obchodni spolodnost' bola zalozena zakladatel'skou listinou vo
forme notrrskej zApisnice d. Nz 188/2002 zo dria 20.5.2002 podl'a S
57, S 105 -J 53 Obchodn6ho zakonnika t. 5'l3lg1 Zb. v zneni
neskorSich predpisov.

Rozhodnutie jedineho spolodnika o prevode obchodn6ho podielu
zo dia 30.9.2002. Zmluva o prevode obchodn6ho podielu zo dia
30.9.2002. Noterska zepisnica d. Nz 439/02 zo dia 14.10.2002
osvedduj!ca rozhodnutie spolodnika o zmene zakladatel'skej
listiny.

Zviaenie zekladn6ho imana schvalen6 na valnom zhromazdeni
dfia 29.11.2002. SDolodenska zmluva zo dna 2.12.2002.

Zepisnica z valn6ho zhromazdenia zo dria 12.10.2003, Not6rska
zaDisnica N 496/03. Nz 95601i2003 zo dna 22.10.2003 - rozhodnutie
jedindho spolodnika.

Rozhod n utie jedin6ho spolodnika zo dria 19.8.2004.

Rozhodnutie jedin6ho spoloanika zo dria 24.04.2007 o prevode
obchodn6ho podielu.

Rozhodnutie jedin6ho spolotnika zo dria 21.05.2007.

Rozhodnutie jedin6ho spolodnika 2o dria 21.04.2009.

Rozhod nutie jedin6ho spolodnika zo dia 18.05.2009.

Rozhodnutie jedin6ho spoloinika zo dia 26.05.2009.

Rozhodnutie jedin6ho spolodnika zo dria 28.05.2009.

Rozhodnutie jedin6ho spolodnika zo dia 08.06.2009.

Rozhodnutie jedin6ho spoloanika zo dia 21.07.2010

Rozhodnutie jedin6ho spoloanika spolodnosti zo dia 30.07.2012.

08.01.2013

09.01.20't 3

PrLgr.- I o1- I

(od:10.06.2002)

(od:30.07.20'10)

(odr '10.06.2002)

(od:01.05.2009)

(odr 10.06.2002)

{od:11.11.2002)

lod:10.02.2003)

(od:18.11.2003)

(od:27.08.2004)

(od:23.05.2007)

(od:13.06.2007)

(od:01.05.2009)

(od:27.05.2009)

(od:05.06.2009)

(od:18.06.2009)

(od:17.07.2009)

(od:30.07.2010)

(od:15.08.2012)

O obcliodnom registri SR Ndvod na pouZivanie ORI Naia aclrcsa M
Vyhl'adiivanie podl'a : obchodndho rrena I idcntifikadn6ho iisla

sidla I spisovej znadkl, I priczviska a mena osoby

Strdnkovtj hodin,v na registrovlich stldoch
Formuldre na poddvanie ndvrhov na z6pis do obchodn6ho rcgistra

l'rttp:/lwrvw.orsr.skrvypis.asp?lD:3 5 3 95&SID:2&P-0 9. 1. 2013
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNY REGISTER
NA INTERN ETE

Slovenskyl I ElgEnglish

Vfpis z Obchodn6ho
Tento vf pis m6 len informativny

Oddiel: Sa

registra Okresn6ho sudu Bratislava I

charakter a nie je pouiitel'nf pre privne ukony !

Obchodn€ meno:

Sid lo:

rCo:

Dei zapisu:

Pa6vna forma:

Predmet ainnosti:

Novi 6ra Tatier, a. s.

Lamadska cesta 3

Bratislava 841 04

36 532 584

08.07.199S

Akciove spolodnost'

prenejom nehnutefnosti (bez poskytovania inich nei zAkladnich
slu2ieb spojenich s pren6jmom)

ktpa tovaru v rozsahu vol'nej Zivnosti za idelom jeho predaja
inim prevadzkovatelom 2ivnosti /vel'koobchod/

kipa tovaru v rozsahu vol'nej 2ivnosti za i6elom jeho predaja
koneln6mu spotrebitel'ovi /maloobchod/

sprostredkovanie k0py, predaja a prenejmu nehnutelnosti

prenajom nehnutel'nosti spojeni s poskytovanim inich ne2
zikladnich slu2ieb

obstaravatefsk6 slu:by spojen6 s prenaimom nehnutel'nosti

obstaravatel'sk6 sluZby spojen6 so spravou nehnutel'nosti

reklamne a propagaene einnost'v rozsahu volnej 2ivnosti

sprostredkovatel'skA dinnost

viskum trhu

obchodn6 poradenstvo v rozsahu vol'nej iivnosti

predstavenstvo

Rastislava BoJlove - alen a predseda predstavenstva
Na Rivi6re 40/t6
Bratislava-Karlova Ves 841 04
Vznik f unkcie: 1 4.'12.20'l 1

Za spolodnost'kona a podpisuje predseda predstavenstva
samostatne, a to tak, :e k napisan6mu alebo vytladen6mu nezvu
spolodnosti, menu a funkcii podpisujici pripoji svoj podpis.

2 327 320 EUR Rozsah splatenia: 2 327 320 EUR

Podet:701
Druh: kmeiove
Podoba: listinn6
Forma: akcie na meno
Menovite hodnota:3 320 EUR

l\49r. Zdenka Hrdinova
Gallayova'19
Bratislava 841 02

Vlo2ka dislo: 2588/B

(od:16.06.2010)

(od:08.06.2005)

(od:08.07.1999)

(od:08.07.1999)

(od:08.07.'1999)

(od:08.07.1S99)

(od:17.01.2001)

(od:17.01.2001)

(od:17.0'1.2001)

(od:17.0'1.2001)

(od:17.01.2001)

(od:17.01.2001)

(od:17.0'1.2001)

{od:17.01.2001)

(od:17.01.2001)

(od: 17.0'1.200'l)

(od:09.02.2004)

\odt 28.12.2011)

Statu6rny org6n:

Konanie menom
spoloanosti:

Zakladn6 imanie:

Akcae:

Dozorna rada:

(od:09.02.2004)

(od:06.10.2009)

(od:06.10.2009)

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID-30265 &SID:2&P:0

(od:26.10.20't0)

A,- 
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Vypis z obchodndho registra SR

Vznik funkcie: 30.09.2010

Ing. Peter ee4i (od: 26.10.20t0)
lludovita Fullu 3

Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 30.09.20'10

Ing. TqlLas Zamec (od: 26.10.20t0)
Zvolenske 22
Bratislava 82'l 09
Vznik funkcie: 30.09.2010

oalsie pravne Akciova spolodnost'bola zaloZena zakladatel'skou zmluvotr zo r^.r. na n7 laaotskutoenostir dna 08.06.1999 a jej Dodatkom d.1 zo dia 02.07.1999 podfa SS 56
a:75 a SS 154 a:220 Obchodn6ho zakonnika t.513/1991 Zb v
zneni neskoraich predpisov.

Rozhodnutie valn6ho zhromazdenia zo dria 19.5.2000 o zmene (od: 29.09.2000)
stanov (zmena sidla z: Lehote 51 na: VigfaSska 8, Bratislava)

Osveddenie o priebehu valn6ho zhromazden ia vo forme notarskej tod | .t 
7. O 1 .2001 )

zepisnice zo dtia 24.10.2000 e. N 794/00, Nz 750/00 na ktorom bola
schvalena zmena stanov v easti predmet dinnosti.

Noterska zapisnica N 653/03, Nz'122989/03 zo dia'17.'12.2003, a (od: 09.02.2004)
stanovy sPolodnosti.

Notrrska zapisnica d.N52/2005, Nz 20782/2005, NCRIs 20532i 2005 tod: 08.06.2005)
zo dia 11.05.2005 osvediujllca priebeh mimoriadneho valndho
zhroma:denia, na ktorom bolo schvSlen6 zviSenie zakladn6ho
imania.

Notarska zepisnica N 18112010, Nz 20322120'10, NCRIs 20640/2010 {od: 16.06.2010)
zo dia 07.06.2010 osveddujica priebeh mimoriadneho valnaho
zhromazdenia - zmena obchodneho mena z: Lamex Invest, a.s. na:
Nova 6ra Tatier, a. s.

Zapisnica z mimoriadneho valn6ho zhromazdenia zo dia {od: 29.07.2010)
20 .07 .20't0 .

zapisnica z valn6ho zhromaZdenia zo dia 30.09.2010. (od: 26.10.2010)

Zapisnica z mimoriadneho valndho zhtomaZdenia zo dia (,d:21.i2.2oi1l
'l 4 .12.20't't .

O6tumaktualizacie 0g.01.20.13
uoalov:

Ditum vipisu: 09.01.2013

Page 2 of 2

O obchodnom registri SR I Ndvod na pouZivanic OIU I Na5a adresa M
Vy'hfadrivanie podfa: obchodndho nretia J identifikadndho disla

sidla spisovei znadky I priezviska a mena osobl

StrAnkov6 hodiny na registrovych sfdoch
Formulire na podivanie n6vrhov na z6pis do obchodr.rdho rcgistra

AC''L
http://rm'r"v.orsr.sUvypis.asp?lD:30265&SlD-2&P:0 9 1 201 3



T6ma:

Ddtum I

Miesto:

Pritomni:

ZAZI'{AM Z ROKOVA]'{IA PRACOVNEJ SKTJPhIY MR

Pedcia proti v,jstavbe na Krilovej bore

23.11201i, 17,00

primAtor predstavii z6kladn6 poZiadavky Pedcie proti wstavbe'na Krrilovej hore:

l. dena rizemn6ho pkinu hlavn6ho mesta v lokalite Knilova hora z fi:okcie obdianska '

vybavenosf na p6vodny stav relcericia v prirodnom Foshedi,
?* wh16sit' stavebnri uzdveru v danom prostredf

3. vietkfmi proshiedkami uzemrcj pamospnlvy zabranit' rnistavbg a zasadif sa za
' zathovanie prirodn6ho prostedia na Kr6i ovej hore

Dd".1 uviedol, ie mesto sa s petidnfm v'jborom dohodlo na troch moinlch altemativach

rielenia:
1. zarnena pozemkov na Krdlbvej hore za in6 pozel'nlcy v meste medzi mestom

sR Bratislava a spoloEnosfou IT i nasledne znend rizemnEho planu mesta zo

zastavitelnich pozemkov - k6d 201D ua nezastavitel'n6 izemie

2. vyhlfuit' stavebnir uz6veru

i. uu"ptou*ie zdstavby na Kr4liovej hore v sulade s UPN hl.mesta SR Bratislavy

(2007), v zneni neskorlich zrnien a doplnkov

z=rhp-"Edirtera-.!9!91Kg_b_gl1.f-;l-wje{4i. i.e- p5q qp-olotlg'i.lr-jg- *9?.t"v3:e1'n6_
altematlva d.l - zimena Doze-!q58y--l
pr6eif Wm-Tffifi-t1""ir pracovnej skupiny aby vyjudtil .woj ndzor k rie5eniu

;;"d";6h" 'probl6mu. Vletci dlenovia pracovnej skupiny vyjadrili n6zor, 2e rcalizicia

altemativy' d. 1 i e oPti+rAlna-

ijJli" i"fl"r.ii a o re,a[zaciitejto altematfiy budri veden6 na urovni vedeuia mesta a vedenia

spolodnosti JT.
S;;il;rl J-l uviedla, Ee na zAuade dueln€ho rokovania sdahne Ziadost' o zAvdm|

stamovisko k dokumentacii pre rizemnd konanie - Kr6l ova hora - revlzia B.

Zapisala; Jela P l encnero va

Magistit hlavn6ho mesta SR BratislAvy, Primaci{lne nim.l,
zasadaEka na 3. poschodi

Milan FtAdni( primAtor hl.mesta SR BA,
Iveta llanulikov6" starostka mestskej dasti Karlova Ves

Vladimlr Bajan, starosta mestskej 6asti PetZalka
Ilubica Kolkov4 starostka mestskej 6asti Devin
lngrid Konrad, hlavnl architektka
Petra DZerengovii Naryovd" n{mestnidka prim:itora
Michal MurSnsky, predseda komisie 6zemn€h.o plinovania
Tomri.! Mateidk4 vidrici stavebn6ho riradu Md Petrialka
Jela PlencnerovA, vedrica oddelenia koordinacie irzemnich systdmov '

Peter Korbadk4 JT
Ju.ral ll.luman. J r

.,1.-. 1
i 1,.'Jl J



HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

p'im"uarn"-nlt' ;' P' o' Box 192' 814 99 Bratislava 1

MaoistrAi hlavneho mesta SR Bratislavy

0tvir vybavovania s(a2nostl a perctt \

VAi lisi 6islo/zo dlla
dlslo 'Wbavujellnke l

PhDr. Rumannl133

Bratlslava '

Uznesenie e' 36712011

. zo dita24111' 2011 '

Mestsk6 zasfupitetstvo po irerokgvant materiAlu'

pozemkov na KrArovej hore za pozemky v inej lokalite

' . :B' schvafuie'

postup pri riesenr situac e v "-"fifj,iljllij[il"irffim;il:?,:",:i:ij;ji;f,[!il:triii I 
1

' 
"!'-i:"'""i1:iJlili"r"=iiil3ffii;alkov 

tak. atv.pozeryI-J.?5i[1f',ilil:,I"J'.H:J:']:. a ce er J
htavneho mesta SR u'o''#'""'o'onri''iuzitl ooWlGrot mistskej easti Bratislava-Karlova vE

Bratislaw. ia SR Bratislavy, ktorlmi bude.nahradena

"J,:#il:*;H"*::'ffit;;iffi 1"4it_:!,?fu :"'jlJ3ilU#ruf "i"it't6n"anadmestskeho

.*:!itii':d$i:$jfi 
""{#+:'"d;iffi 

^'r".e"Hff"l:"il1",f"[t"f iit?"Hr'?'#]
B'f; 

tJ?1i3"# fl*: tll#H;iii-fi 
' 

"ioo 
iqn' ntavili 

" 
od s eb a'



. C. iiada

orimdtora hlavn6ho mesta SR Bratisiaw, abv

(flredlolil na rokovanie Mestskeho zastupitelsVa hlavneho mesta SR Bratislavy dia 2. 2. 2012 nAvrh nav zAmenu pozemkov v zmysle 6asti B bodu 1 tohto uznesenla.

2. Pripravil ndvrh na obstardvanie zmien a doplnkov tzemn6ho planu hlavneho mesta SR Braiislavy
v zmysle 6asti B bodu 2 tohto uznesenia a podal informAciu Mestsk6mu zastupitefstvu hlavneho mesta
SR Bratislavy o postupe obqtarevania v j0ni 2012-

3. Predloiii na rokovanie Mesisk6ho zastupitelstva hlavneho mesh SR Bratislavy dfia 2. 2. 2012
vypracovand pravnu analyzu moZnosti realizecie zAme ir/stavby v lokalite Krefova hora pred
predloZenim ndvrhu na vymenu pozemkov.

f.i2.2.2012\1,

Za sorAvnosf odoisu uznesenia: ////

trrtsr. oagm# Knm6lova
ved0ca organizaen6ho oddelenia

Magisffitu hlavneho mesta SR Bratislavy

,l t- 'f-/t{1.



E-4 HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primacialne n6m. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Magistr6t hlavn6ho mesta SR Bratislavy
oddelenie spr6vy nehnutel'nosti

TU

VdS list iislo/zo dria

Vec
Odpis uznesenia Mestsk6ho zastupitel'stva hlavn6ho mesta SR BratislavY i.67612012 zo

Uznesenie (..67612012

zo dAa27. - 28.06.2012

Mestsk6 zastupitel'stvo po prerokovani materi6lu

A. schval'uje

l. odriatie spriivy nehnutel'n6ho majetku hl. mesta SR Bratislavy v zmysle Statritu hlavn6ho

mesta SR Bratislavy dl. 8'1 ods. I pism. e) mestskej dasti Bratislava-PetrZalka, ktory preva2ne

alebo celkom sliZi celomestskym potreb6m alebo na zabezpedenie plnenia funkcii Bratislary, a

to pozemkov nachfdzajricich sa v k. [. PetrZalka, zverenych do sprdvy mestskej dasti Bratislava-
PetrZalka, so sidlom na Kutlikovej 17, v Bratislave, parc. (,. 5359/7 - zdhrady vo r"-imere 375 m'?,

parc. d. 5359/8 - zithrady vo ujmere 434 m2, parc. t. 5359/37 -
ziltrady vo vymere 357 m2, parc. d. 5359/38 - zdhrady vo vymere 366 m2, parc. d.5359139 -
ziihrady vo vymere 377 m2, parc. t,. 5359/40 - zaJrady vo v,.y'mere 376 m2, parc. t,. 5359/41 -
zrihrady vo vymere 366 m'?, parc. E. 5359142 - z6hrady vo v,-imere 397 m2, parc. E. 5359/43 -
zdfuady vo vymere 384 m2, parc. t 5359144 - z6hrady vo vlmere 393 m2, parc. t'. 5359/45 -
zi*tady vo vlmere 402 m2, parc. i. 5359/46 - zalrady vo vymere 397 m', parc. a. 5359/48 -
zdb'rady vo vymere 41 5 m'?, parc. t,. 5359150 - zflrady vo r,"-imere 3 66 m'z, parc. a. 5359/52 -
zllvady vo vymere 389 m2, parc. d. 5359/53 - zrifuady vo vymere 387 m2, parc. t. 5359154 -
zrihrady vo vymere 385 m2, parc. (,. 5359156 * zalvady vo qfmere 361 m'?, parc. L 535915'/ -
z6lrady vo vjmere 410 m2, parc. d. 5359/58 - ziihrady vo vymere 382 m2, parc. d. 5359/60 -
z6hrady vo vymere 405 m2, parc. t.. 5359161 - zithrady vo vimere 423 m2, parc. t,. 5359162 -
z6hrady vo vymere 364 m2, parc. d. 5359164 - zahrady vo vymere 388 m'z, parc. a.5359/65 -

Primacidlne nem. 1. ll. Doschodie, d dveri 221
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zribrady vo vymcre '125 m:, parc. (,. 5359166 - zattrady vo vymere ,10 I m:, parc. i. 5 3 5 9/68 -
z6hrady vo vymere 236 m2, parc. d. 5359/69 - z:ihrady vo vymere 22 I m:. parc. i. 5359/70 -
zd,fuady vo v;i'mere 302 m2, parc. a. 53591'11- zdhrady vo vymere 374 m2, parc. a. 5359172 -
zdhrady vo vymere 556 m', evidovanych ako parcely registra.,C" na LV t.2644,

2. n6jom pozemkov vo vlastnicfve spolodnosti Kriil'ova hora, s.r.o., so sidlom Dvoirikovo
naibreZie 10, Bratislava, ICO 35837853, a to pozemkov v k. ri. Devin,
parc. d. 2388 - omii p6da vo v'-imere 4l 052 m'z,

parc. E. 2389 - zastavand plochy a n6dvoria vo vymere 2 379 m',
parc. d. 2390 - ostatn6 plochy vo vymere 4 807 m'z,

parc. (,.2391 - omil p6da vo vymerc 79 660 m2,

parc. d.2392 - trval6 trdvne porasty vo vymere 39 901 m',
parc. d.2402 - ostatnd plochy vo vlfmere 584 m':,

parc. i. 2403 - ornd p6da vo vymere 32 755 m2,

parc. E.2146 - omd p6da vo ljmere 738 m',
parc. t. 2447 - ornii p6da vo vymere 3 893 m',
evidovanllch ako parcely registra,,C" na LV d. 2689, v celkovej vymere 205 769 m2, pre hlavn6
mesto SR Bratislavu, na dobu urditu 30 rokov, za idelom vyuZitia pozemkov v srilade

s Uzemnym pldnom hlavndho mesta SR Bratislavy. rok 2007 . predov5etkym na rekeadnd fiiely.
za cenu n6jmu v sume 851 742,59 Ew/rok,

3. ako pripad hodnj osobitn6ho zretela podlia $ 9a ods. 9 pism. c) zrikona SNR d. 138/1991 Zb. o
majetku obcf v zneni neskoriich predpisov n:ijom nehnutefnosti - pozemkov v Bratislave, k. ti.
PetrZalka :

- novov)'tvoren6ho pozemku parc. t. 5206116 - zastavan6 plochy a niidvoria vo vymere l3 8,14

m'vzniknutdho GP d. 84/2011 oddelenim od pozemku parc. t,. 5206/16 evidovan6ho ako parcela

registra .,C" na LY i,.2644,
- novovltvorendho pozemku parc. t. 520915 - zastavand plochy a nddvoria vo qimere 1 689 m'?

vzniknutdho GP d. 84/2011 oddelenim od pozemku parc. t.5209/5 evidovandho ako parcela

registra,,C" na LY d.2644,
- novovltvorendho pozemku parc. t. 5210/4 - zastavand plochy a niidvoria vo qfmere 2193 m2

vzniknutdho GP d. 84/2011 oddelenim od pozemku parc. E. 521014 evidovan6ho ako parcela

registra ,,C" na LY i,.2614,
- pozemku parc. d. 5208/4 - zastavand plochy a niidvoria vo vymere 4 294 m2, evidovandho ako
parcela registra ,,C" naLY L 2644,
- novovltvoren6ho pozemku parc. d. 5359/9 - zihrady vo vjmere I 107 m'? vzniknut6ho GP

e. 82l20ll zhidenim iasti pozemkov parc. i. 5359/3, parc. d. 5359/4. parc. d. 5359'5. parc.

a. 535916, parc. d. 535917, parc. d. 5359/9 a parc. i. 5359/10, evidovanfch ako parcely registra
..C" naLY d.2644.
- novovltvoren6ho pozemku parc. d. 5359137 - zi*sady vo vymere 1 953 m' vzniknutdho GP
(.. 8212011 zlridenim pozemkov parc. (.. 5359/37, parc. d. 5359/38, parc. d. 5359i41, parc.

t.. 5359112 a dasti pozemkov parc. e. 5359145. pa:c- i. 5359/16, parc. d. 5359/39 a parc.
(.. 5359143, evidovanych ako parcely registra ,,C" na LY (,.2644,
- novovytvorendho pozemku parc. d. 5359/52 - zitluady vo vymere 2 505 m" vzniknut6ho GP
e. 82/2011 zlridenim pozemkov parc. d. 5359/52. parc. e. 5359/56. parc. d. 5359/60. parc.

d. 5359164, parc. d. 5359/68 a dasti pozemkov parc. d. 5359/36, parc. d. 5359/,10, parc.

t. 5359141, parc. d. 5359/48, parc. d. 5359/69, evidovanych ako parcely registra ,,C" na LV
a.2644,
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- novovf\oreniho pozemku parc. d. 5359/54 - zitbrady vo vymere 4 297 m2 vzniknutdho GP
(,. 82l20ll zlirdenim pozemkov parc. d. 5359/54, parc. d. 5359/57, parc. d. 5359/58. parc.

e. 5359 62, parc. d. 5359166, parc. t,. 5359171, parc. i. 5359/72 a easti pozemkov parc.
,.5350/10. parc. i.5j59/8. parc. d.5350/50. perc. e.5359/53. parc. i.5359'61. parc. i. 5359 65

a parc. i. 5359/70, evidovanych ako parcely registra,,C" naLV d.2644,
- novovltvorendho pozemku parc. i.. 106712 - ostatnd plochy vo vymere 5 121 m'vzniknutdho
GP a. 1212012 oddelenim od pozemku puc. t,. 106712 evidovan6ho ako parcela registra ,,C" na
LV a. t748,
- novovltvorendho pozemku parc. d. 1067/8 - ostatn6 plochy vo vjmere I 347 m':vzniknutdho
GP t.1212012 oddelenim od pozemku parc. d. 1067/8 evidovandho ako parcela registra,,C" na
LV d. 2021,
a v k. ri. Tm6vka:
- novovltvorendho pozemku parc. d. I 5 850/2 68 - zdYtrady vo vymere 45 1 8 8 m' vzniknutdho GP
a.612012 oddelenim od pozemku parc. d. 15850/5 evidovandho ako parcela registra,,C" na LV d.

196,
- novovltvorendho pozemku parc . d . 1 5 8 5 0/2 69 - zitfuady vo vjmere 8 03 3 m' vzniknutdho GP
d,.30/2012 oddelenim od pozemku parc. d. 15850i5 evidovandho ako parcela registra ,,C" na LV
d. 1 96 v celkovej qimere 9 I 571 m2, pre spolodnost' Kr6l'ova hora, s.r.o., so sidlom Dvoidkovo
naibreZiel0, Bratislava, ICO 35837853, za ridelom :

- parkovania motorovych vozidiel,
- skladovania tovaru a materiiilu, v srilade s prislu5nymi v5eobecne zdviizn;imi pr6vnymi
predpismi,
- organizovania kultumych, spolodenskych a Sportovych podujati, alebo prenechanie
pozemkov na organizovanie takyichto aktivit tretej osobe,
- umiestiovania reklamnych zariadeni na predmete ndjmu,
- realiziicie investidnej stavebnej dinnosti. teda na realiz6ciu stavieb v srilade s platn;im
tzemnym plinom hlavndho mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a ndsledn6 komerind
vluZitie realizovanych stal'ieb (predajom, prendjmom alebo akoukol'vek inou formou),
na dobu urditu 30 rokov, za cenu niijmu v sume 851 034,39 Eur/rok,

s podmienkami:

l. Zmluva o vz6jomnom niijme pozemkov bude zo strany spolodnosti Kr6l'ova hora, s.r.o.,
podpisan6 do 60 dni odo dia schv6lenia uznesenia v Mestskom zastupitel'swe hlavn6ho mesta
SR Bratislary. V pripade, 2e zmluya o vz6jomnom n6jme pozemkov v zmysle bodov 2. a 3.
nebude podpisand zo strany spolodnosti Kr:il'ova hora, s.r.o., v uvedenej lehote, toto uznesenie
strati platnost'.
2. Kedykolvek mdZe d6jst' k prevodu pozemkov, ked hlavnd mesto SR Bratislava bude
pripravend znd5at' fi nantnd zat' aLenie.
3. Spolodnost' Krrifova hora, s.r.o., so sidlom v Bratislave, predloZi hlavn6mu mestu SR
Bratislave LV d. 2689, na ktorom si zapisand pozemky, ktord su predmetom n6jmu, bez
aky'chkol'vek tiarch najnesk6r ku driu podpisania zmluvy spolodnosfou Kr6fova hora, s.r.o., so
sidlom v Bratislave, inak toto uznesenie strati platnost'.
21. V pripade, Ze d6jde k zmene [zemnopldnovacej dokumentdcie, na zdklade ktorej ddjde
k zmene funkcie vluZitia pozemkov uvedenfch v bode 2 tohto uznesenia, hlavnd mesto SR
Bratislava zabezped,i vyhotovenie znaleck6ho posudku, na ziiklade ktor6ho sa zmeni vySka
nijomn6ho uzatvorenim dodatku k zmluve o vziijomnom niijme pozemkov.
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Za sprivnost' odPisu uznesenia:

I

l._

veduca organizadn6ho oddelenia

Masistr6tu hlavndho mesta SR Bratislary

I
i:: l

\"
B. berie na vedomie \" -..\

l. Zivazne vyhkisenie spolodnosti Kr6l'ovi hora. s.r.o., so sidlom Dvoiiikovo nibre'iE'"i0'

Bratislava a Lomnickii, s.r.o., so sidlom Dvoiikovo nibreZie l0' Bratislava o vzdani sa

akychkofvek niirokov spojenych s pohl adiivkami. vrritane akdhokol'vek prislusenstva

u uty"tt ot'u.t pr6v s pohladAvkami spojen;lch, ako aj ukondenia akychkofvek konani (sfdne

konania, exekudn6 konanra a pod.), ktoryih predmetom je uplatnenie pohfaddvok' bez uplatnenia

akychkofvek nrirok vodi dlZnikovi mestskej iasti Bratislava-Devin'

2. V pripade, Le zllaznd ryhliisenie nebude dodrZan6, cel6 uznesenie v dasti A a B striica

platnost'.

lcq



Kril'ova hora, s.r.o.
Di',,r',r,l.,rr r, rr,rl'r',':r., l/j .9j I il: ljfrrirrl,r, ,r

/, !l ':lS' J : ,/!lll, i, ( )R l ),s llrd/rsrniid / , 
'd,?r, 

/ Sr ../('(,r,'r.1,,:r,:rrrlr

Adre*t:

Hlavn6 mesto Slovenskej republiky Eratislava
Primaciilne nim, 1

814 99 Bratislava

V Bratislave din U9.01.2()l.l

VEC

Zindosf o uzavretie Zmluvy o vziiomnom prevode pozemkov

Sptrltx'rtosI Kr;ilirv.r hora, s.r.o. tVmto ijad.r lllavne mestLr SR Bratislavu orokLrvanie cr nz;r'tetr
Zmluvy o vz.ijonrnom prevode pozemkov a po dohodnuti podmienok o uza\'retic take,tl) zmlu\ \,
kk)rei prcdmetom bude prevod pozcmko\,\'o vlastnid!e spttoinosti Krdlbr'.r hora, s.r.cr. I lokalite
Kfil()\,a horn, nn Hlavna nteslo SR Bfalisla!.!1. ako aj pre!od grzenrkov vo \.lastnlctve Hl.tvnehll
nlusta SIi Bratislav\.! kat.lstrilnvch dzemiach Petrialka aTrnivka, na spr)loanoit Kr.ilor':r hora,
s.r.o.. I uto .7lad()st odo!'odnujt'nte nasledovne:

Na z.rsrdnut; ciia 27. 23. 06. 2012 prijalo i\lestskLi zastupitel-stvo Hlavncho mesta Sll Bratjsl.l\'!
uzrre:cnit r'.676r'2012. ktorvn okrenr indho schvililo nijonr pozeotkov vo rl.istnidvr spoloinosti
Kralbvn hor.r, s.r.o., ,,,krkalite Kfilr)\,J hora, ! prospcch Illavneh(! rrrcsta SR Bratislavr', a nijonr
pozcmkov vo vl.rst|ictve Hlnvniho mestn S[< Bratisla!,\'. v kat,rstriilnvch uzenltach pelrTalka

.r Irna!k.r, v pro\pealt spoloinosti Krdlbln hora. s.r.o-. N; z,ikladc tohto Lr711('st'nir l\1$tskel.ro
rastriPitelstvn lllnvn(iho nre-.t,1 SR Br.rtisl.rvv boh dria 2l.Ull.20l2 !za\retn Z'rrluva o !zijornnonl
n;jnre pozr' lo\ t. l8 83 0522 I2 00.

\lestsk(i rastupitelstv() lll.t\r1eho ntestn SII flratlshv! !,uvt'denLrnr uznescni (:. b76r,2ttl2 okrent
inclro st.rnoviio podnrienlu, 7e kedv|.ol,,ck n1a)Ze d6jst k prevodtr pozt,rnkov, kld lll.rv'r€i meskr Sll
Bratisl.rr,.r brrclt, pnPr.rvcrlrl zlriiaf iinan('nc ztiaienle-

Z.ikoir i. 195/20{)3 Z.z. o dani z Frilmov v zncni ncskorii.h predpisov bol s uiinnosfotr od 0l 0l.2011
noveliTo\an\i ziktxrom t. 39al?017 2.7.., priiom podla no!ei priivnlj riprlvr sLr od d.inr,z priinro\
oslobodr'nd taktir,2 prijnrv obci z prc,-l.rja ich ntajetku.

lb zn.rnrrni, 7t'akilolvtk pripadnv prijenr tjlavniho mest:r SII Bratjslav\ z [rrevo(]u pozrm[o\,,
ktorr' boli vviiie uvec{'nou nijonrnou lmlu\'o!r prenajnte sproloinosti Krilbva hor.r, s.r.o., na

Ali



\f()l'\:rr1'\l NrJlL,\J iri'rJ !.r 
'i lr!r\ir' r,\lotir)d!rr! r'!l J.trrr' / lrrit ltr r I(\l.i rrr'lJl'r| -irr,1'rr\ .,'

,li.r(1n\ fr I n.r)r'n\'l]r .1ri.r7r|lrnr ] li.r\ r\{rh(, .rrsrl :li lJf,rtriir\,.

D.'

(ir j !\]!!-Lr!Lti!1!rrr Il. obe( lJrntpln\r- Ot _...-t_i,Ui!lg]- L!rt,{:J-r,rl!!: LrZel]].lq kl!,tr\,t,

spoloinost Krilova hor.r, s.r.o. prelo;iJd.1 Hla!ne mesto SR Bntishvu oroko!!nie o uzavrtti
Zmluvy o vzdjomnom prevode pozemLo! a po dohodnutr podmienok o uzrr retjc tJkeito zmluvr'
l1r'r.t,

'\r Hlavnri mesto Sli. Bratislava prevedie n.r spoloinost Krilova hora, J.r.o. nasledovna
pozeftky:

(|) ()[fc\ l]r.rir\l.r\,r \'. otrec l]r.lti'l.l\r - nr \'. l)ctri.llkd. i.,lt,r\trnlrrc r.r./L:nr\, I\'lrinlld:

.r/' \n lrst( vl.lstnictv.r i.2h.{+:
' pozcnrokCiKNf.ir(.('.::06rl6o\\rncn, I3.l'-l-l nrr, 1.t\tr\.rnt plo.h\ r rr.i<irrrria

i.ozr'nrok CKN p.rr a. ('. a2l)tlr-l o \ \'nrt'r(: {.29+ nlr, z.rstr\ .lrtl plorlT r' .r nad\orr.r
poz|'nrol CK\ p.rrr. (' i2()qri () v!n'\ere 1.689 nrr. rnsltYnnti pk[hr a n.rdvorr.r
pozcnr,:rk CR\ par.. a. 5210/-l o \'\'mere f.l9.l m:. rast.1\';rna ploah! r nnd\'onil

- por!'nr()k CK N pa r,i . i. 5159/9 o r vnrcie I .107 n1:, -,.ihrnd\,
pozcnrok CK\ fr.1re. c. 5J59/37 o vtnlere 1.913 rnr. ahrid\

' t-, t1rrrr( 'l Ll!.\ pr r.. ('- a-159r 32 o \'! mere 2.i05 rn:, ahr.rd \
. p,rzcnroL Ch\ parc. t'. i359,'i1r' v!rnere -{.297 mr. z;hradv

\.r li\tr, \ l.r\tnrct!a i_. 17"15:

- pozt.nrok CK\ f.rr(. (' lt)6;,'2 o !\ nrr'rt, i.lll rrt:. rtst.ttnt' flot hr.

\. lr\tr' \ l.tstnict\.r i. 2t)2l:
p<tzemo[ CKN frari. i. 1067/.q o \'ymctl' ].3+7 nlr, (r\tatrlt' plocil\ ,

\n liste \ lnstrlrat!n i. l9b:
' grzcnrok CKN p.rrc..'.
- pozt'nrok ('K\ p.:rc. i.

15s50126S o v\nrerc {5.183 m:, z.ihr.rclr
l5tl-a(l/ltr9 o vimcre S.013 m:. liihrnri\

vaeob€cnei hodnoty tichfo pozemkov, slnnovsncj znaleckimi.r to za kupnu cenu vo viike
posud kami.

spoloanost Kralov,: hora, s.r.o. prevedie na Hlavne merto 5R Bratisl,rvu nasledovni

Pozcmky:

()kr$ -llratisJ.tl ,r l\, q!t'c $rulislrr ,r- L!t. i. Ds{Ul_\atit-\1!a!S iLl!'I]r Le,llg! llt:

\.1 li\te rl.rslnr(rt\.r i. :frsg:
ptrzcnrrrl ( K\ par.. i. ?3llS o v\imere I I 0i2 nr:. orn. pardn,

' l.()1!nrr)k CK\ parc. i'.2-itt9,r rimrr* ? 179 nrr, tastt\ant plo.irY n nr(irorir,
- porpnr()k (.KN par.. i-. 2Jt)0 o ! inrcrr'"1 ,!{)7 rir, ost.rtnLl plo.h\',

po/cnri)k ( K\ p.rrc. !'.2191 () \,vmcrd 79 ir6(l n):, ornn p()dJ,

forcnrok C K \ par.. !'. 2 i9l o \'\'mere 39 90I m:. tr\'.r la ira\ nf p.rrJ\t\ .

pozL'nrok Ch\ p.r.. ('. 2+l)2 o vrnrer!' 5ii.l nrr ostatne ploch\,
' pozrnrok CK\ pirrc- i. IJO,-J o vvnere :12 755 m:. om.1 pddr,



.r l(, l! kupnu ccnu stnnorrnu Johodou medzi ipoloino5lou Krilova hora,5.r.r,- I [llivnvm
ttt(rtom 5ll BntislJvou \, rornakej vy5ke, ako kupnn cenn podln pism. ,rt"/ \\'!iir, z.r pozemkv
vo vl.rstnrctvc lrlJvneho mr5t.r SR Brrtislavv

SL1(,1,J{rr(\\lhr.rior.rltrrr,r.tr(rsr\uL,l\nr'uarizu;t,.7cfi)lli\rr.tr /rllu,.r orz.tt,,nrnr'oi prr\o\lr
f,,11!rlk\)\ r.rhr,rclr lll.trntlnru nrr'tLr Sli llrati:l.rrr,rr.iklaii', na \)|.r(1)!.l11ic,.rult,(l!.lr f()ru(11(,\
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SUHTAS

s posttpenim licencie
na pouiitie architektonickf ch diel

Spolotnos{ GFl, a.s., sidlo: Brnianska 49, 81104 Bratislava, lao: 36 735 230, na zdklade

Zmluvy o dielo a Liceninej zmluvy zo dia 02.09.2010, uzavretej so spoloanostou Krifova
hora, s.r.o., Dvoiiikovo ndbreiie 10, 811 02 Bratrslava, tiO: ls 8ll g53, ktori (zmluva) bola

zmenend a doplnend dodatkom i. 1 zo dria 01.10.2011 a dodatkom a. 2 zo dtia 23.01.2072,

vypracovala a spolotnosti Krdlova hora, s.r.o. odovzdala:

projektovti dokumentdciu pre Uzemn6 rozhodnutie stavby,,Krifova hora, revizia A",

doplnen0 (aktualizovanu) projektovri dokumentdciu pre izemne rozhodnutie stavby

,,Krdfova hora, revizia 8"

Zodpovedn!m projektantom uvedenlich projektov\ich dokumentdcii, ako aj autorom
arch ite kton ickich diel, vyjadrenlich uveden\i'mi pro.iektov\tmi dokumentdciami bol Ing. arch.

Radoslav Gredmal.

Vy5iie uvedenou zmluvou v znenijej dodatkov udelila spoloinost GFl, a.s. spoloanosti
Kr6lbva hora, s.r.o. dasovo a 0zemne neobmedzen!'suhlas na pouiitie architektonick'i'ch diel,

vyjadren}ich uveden\imi projektov!mi dokumentdciami, a to na vietky zndme sposoby
pou:itia diela, najm; na vyhotovenie rozmnoienim projektovej dokumentiicie v akomkolvek

rozsahu a ak,imkolvek sp6sobom, modifikovanie a aktualizovanie projektovej dokumenticie,
zaradenie do suborneho diela, spojenie s inim dielom, zvere.jnenie projektove.l

dokumenticie, verejn6 vystavenie projektovej dokumentdcie.

Spoloinost' GFl, a.s. a pan Ing. arch. Radoslav Greamal timto suhlasia, aby spoloanost'

Krdlbva hora, s.r.o. v sivislosti s prevodom pozemkov v katastrdlnom izemi Devin, v lokalite
Krdlova hora, na Hlavne mesto Slovenskej republiky Bratislavu postupila na Hlavne mesto

Slovenskej republiky Bratislavu licenciu na pouiitie architektonickich diel, vyjadrenich
uvedenlimi projektovymi dokumentdciami.

Bratislava, dna 8.11.2012
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ZMLUVA 

o vzájomnom prevode pozemkov 
 

č. [..........] 
 
 
Zmluvné strany: 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
 Sídlo mestského úradu: Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
 IČO: 00603481 
 DIČ: 2020372596 
 Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
 Číslo účtu: 25826343/7500 
 Štatutárny orgán: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
  primátor Hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 (ďalej len  „Hlavné mesto SR Bratislava“) 
 

a 
 
2.   Kráľova hora, s.r.o.  
 Sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02  Bratislava 
 Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
  oddiel: Sro, vložka č.: 26708/B 
 IČO:  35 837 853    
 IČ DPH: SK2020226076 
 Bankové spojenie: J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky 
 Číslo účtu: 1200005679/8320 
 Štatutárny orgán: Ing. Monika Kotorová, konateľka 
 
 (ďalej len „Krá ľova hora“ ) 
 
(spoločne ďalej len „Zmluvné strany“) 
 
uzavierajú túto Zmluvu o vzájomnom prevode pozemkov  
(ďalej len „Zmluva“) 
 
 



 

ČLÁNOK I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Spoločnosť Kráľova hora vlastní pozemky a plánovala výstavbu v katastrálnom území 

Devín v lokalite Kráľova hora. Vo väzbe na petíciu občanov proti výstavbe v lokalite 
Kráľova hora bolo medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Kráľova 
hora dohodnuté, že Hlavné mesto SR Bratislava ponúkne spoločnosti Kráľova hora na 
výmenu za pozemky v lokalite Kráľova hora pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta 
SR Bratislavy, v rovnakej hodnote a s rovnakou bonitou, aby Hlavné mesto SR 
Bratislava získalo pozemky v lokalite Kráľova hora a aby tieto pozemky mohli slúžiť 
obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ako aj celej Bratislavy. 
 

2. Na zasadnutí dňa 27. – 28.06.2012 prijalo Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR 
Bratislavy uznesenie č. 676/2012, ktorým okrem iného schválilo nájom pozemkov vo 
vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, v lokalite Kráľova hora, v prospech Hlavného 
mesta SR Bratislavy, a nájom pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 
v katastrálnych územiach Petržalka a Trnávka, v prospech spoločnosti Kráľova hora. Na 
základe tohto uznesenia Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy 
uzavreli Zmluvné strany dňa 23.08.2012 Zmluvu o vzájomnom nájme pozemkov č. 
18 83 0522 12 00 (ďalej aj „Nájomná zmluva“). 
 

3. Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy v uznesení č. 676/2012 okrem 
iného stanovilo podmienku, že kedykoľvek môže dôjsť k prevodu pozemkov, keď 
Hlavné mesto SR Bratislava bude pripravené znášať finančné zaťaženie. 
 

4. Nakoľko zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bol 
s účinnosťou od 01.01.2013 zmenený a doplnený zákonom č. 395/2012 Z.z. tak, že 
podľa § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov sú od dane z príjmov oslobodené taktiež príjmy obcí z predaja ich majetku, 
príjem Hlavného mesta SR Bratislavy zo vzájomného prevodu pozemkov, 
spočívajúceho v prevode pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 
prenajatých Nájomnou zmluvou spoločnosti Kráľova hora, na spoločnosť Kráľova 
hora,, a v prevode pozemkov vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, prenajatých 
Nájomnou zmluvou Hlavnému mestu SR Bratislava, na Hlavné mesto SR Bratislavu, 
bude oslobodený od dane z príjmu. 

 
5. Spoločnosť Kráľova hora v nadväznosti na prijatie a nadobudnutie účinnosti zákona 

č. 395/2012 Z.z. požiadala Hlavné mesto SR Bratislavu o uzavretie Zmluvy 
o vzájomnom prevode pozemkov, ktorej predmetom by bol prevod: 

 
a. pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, prenajatých 

Nájomnou zmluvou spoločnosti Kráľova hora, na spoločnosť Kráľova hora, 



a to za kúpnu vo výške všeobecnej hodnoty týchto pozemkov, stanovenej 
znaleckými posudkami, ako aj 
 

b. pozemkov vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, prenajatých Nájomnou 
zmluvou Hlavnému mestu SR Bratislava, na Hlavné mesto SR Bratislavu, a to 
za kúpnu cenu stanovenú dohodou Zmluvných strán v rovnakej výške, ako 
kúpna cena podľa písm. a. tohto ustanovenia vyššie. 

 
 

ČLÁNOK II 
Pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy 

 
1. Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nasledovných pozemkov, nachádzajúcich sa 

v Bratislave, v katastrálnych územiach Petržalka a Trnávka, a to: 
 

a. pozemkov v okrese Bratislava V, v obci Bratislava - mestská časť Petržalka, 
v katastrálnom území Petržalka: 

 
i. pozemkov evidovaných ako parcely registra „C“ na liste vlastníctva č. 2644: 

 

- pozemok parc. č. 5206/16 o výmere 13.844 m², zastavané plochy 
a nádvoria, 

- pozemok parc. č. 5208/4 o výmere 4.294 m², zastavané plochy 
a nádvoria, 

- pozemok parc. č. 5209/5 o výmere 1.689 m², zastavané plochy 
a nádvoria, 

- pozemok parc. č. 5210/4 o výmere 2.193 m², zastavané plochy 
a nádvoria, 

- pozemok parc. č. 5359/9 o výmere 1.107 m², záhrady, 

- pozemok parc. č. 5359/37 o výmere 1.953 m², záhrady, 

- pozemok parc. č. 5359/52 o výmere 2.505 m², záhrady, 

- pozemok parc. č. 5359/54 o výmere 4.297 m², záhrady, 
 

ii.  pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ na liste vlastníctva č. 1748: 
 

- pozemok parc. č. 1067/2 o výmere 5.121 m², ostatné plochy, 
 

iii.  pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ na liste vlastníctva č. 2021: 
 

- pozemok parc. č. 1067/8 o výmere 1.347 m², ostatné plochy, 
 



b. pozemkov v okrese Bratislava II, v obci Bratislava - mestská časť Ružinov, 
v katastrálnom území Trnávka, evidovaných ako parcely registra „C“ na liste 
vlastníctva č. 196: 

 

- pozemok parc. č. 15850/268 o výmere 45.188 m², záhrady, 

- pozemok parc. č. 15850/269 o výmere 8.033 m², záhrady, 
 

v celkovej výmere 91.571 m² (spoločne ďalej len „Pozemky vo vlastníctve Hlavného 
mesta SR Bratislavy“). 
 

2. Znaleckým posudkom č. 70/2012, spracovaným Ing. Dušanom Holíkom, znalcom 
z odboru Stavebníctvo – odhad hodnoty nehnuteľností, bola stanovená: 
 
a. všeobecná hodnota pozemku parc. č. 5206/16 o výmere 13.844 m², zastavané 

plochy a nádvoria, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Petržalka, zapísaného 
na liste vlastníctva č. 2644, vo výške 1.280.154,68 €, 
 

b. všeobecná hodnota pozemku parc. č. 5208/4 o výmere 4.294 m², zastavané plochy 
a nádvoria, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Petržalka, zapísaného na liste 
vlastníctva č. 2644, vo výške 397.066,18 €, 
 

c. všeobecná hodnota pozemku parc. č. 5209/5 o výmere 1.689 m², zastavané plochy 
a nádvoria, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Petržalka, zapísaného na liste 
vlastníctva č. 2644, vo výške 156.181,83 €, 
 

d. všeobecná hodnota pozemku parc. č. 5210/4 o výmere 2.193 m², zastavané plochy 
a nádvoria, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Petržalka, zapísaného na liste 
vlastníctva č. 2644, vo výške 202.786,71 €. 

 
3. Znaleckým posudkom č. 75/2012, spracovaným Ing. Dušanom Holíkom, znalcom 

z odboru Stavebníctvo – odhad hodnoty nehnuteľností, bola stanovená: 
 
a. všeobecná hodnota pozemku parc. č. 5359/9 o výmere 1.107 m², záhrady, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Petržalka, zapísaného na liste vlastníctva 
č. 2644, vo výške 68.622,93 €, 
 

b. všeobecná hodnota pozemku parc. č. 5359/37 o výmere 1.953 m², záhrady, 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Petržalka, zapísaného na liste vlastníctva 
č. 2644, vo výške 121.066,47 €, 
 

c. všeobecná hodnota pozemku parc. č. 5359/52 o výmere 2.505 m², záhrady, 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Petržalka, zapísaného na liste vlastníctva 
č. 2644, vo výške 155.284,95 €, 
 



d. všeobecná hodnota pozemku parc. č. 5359/54 o výmere 4.297 m², záhrady, 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Petržalka, zapísaného na liste vlastníctva 
č. 2644, vo výške 266.371,03 €. 

 
4. Znaleckým posudkom č. 74/2012, spracovaným Ing. Dušanom Holíkom, znalcom 

z odboru Stavebníctvo – odhad hodnoty nehnuteľností, bola stanovená: 
 

a. všeobecná hodnota pozemku parc. č. 1067/2 o výmere 5.121 m², ostatné plochy, 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Petržalka, zapísaného na liste vlastníctva 
č. 1748, vo výške 473.538,87 €, 
 

b. všeobecná hodnota pozemku parc. č. 1067/8 o výmere 1.347 m², ostatné plochy, 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Petržalka, zapísaného na liste vlastníctva 
č. 2021, vo výške 124.557,09 €. 

 
5. Znaleckým posudkom č. 71/2012, spracovaným Ing. Dušanom Holíkom, znalcom 

z odboru Stavebníctvo – odhad hodnoty nehnuteľností, bola stanovená všeobecná 
hodnota pozemku parc. č. 15850/268 o výmere 45.188 m², záhrady, nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území Trnávka, zapísaného na liste vlastníctva č. 196, vo výške 
2.801.204,12 €. 
 

6. Znaleckým posudkom č. 73/2012, spracovaným Ing. Dušanom Holíkom, znalcom 
z odboru Stavebníctvo – odhad hodnoty nehnuteľností, bola stanovená všeobecná 
hodnota pozemku parc. č. 15850/269 o výmere 8.033 m², záhrady, nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území Trnávka, zapísaného na liste vlastníctva č. 196, vo výške 
497.965,67 €. 
 

 
ČLÁNOK III 

Pozemky vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora 
 

1. Spoločnosť Kráľova hora je vlastníkom nasledovných pozemkov, nachádzajúcich sa 
v Bratislave, v okrese Bratislava IV, v obci Bratislava - mestská časť Devín, 
v katastrálnom území Devín, evidovaných ako parcely registra „C“ na liste vlastníctva 
č. 2689: 
 

- pozemok parc. č. 2388 o výmere 41.052 m², orná pôda, 

- pozemok parc. č. 2389 o výmere 2.379 m², zastavané plochy a nádvoria, 

- pozemok parc. č. 2390 o výmere 4.807 m², ostatné plochy, 

- pozemok parc. č. 2391 o výmere 79.660 m², orná pôda, 

- pozemok parc. č. 2392 o výmere 39.901 m², trvalé trávne porasty, 

- pozemok parc. č. 2402 o výmere 584 m², ostatné plochy, 

- pozemok parc. č. 2403 o výmere 32.755 m², orná pôda, 



- pozemok parc. č. 2446 o výmere 738 m², orná pôda, 

- pozemok parc. č. 2447 o výmere 3.893 m², orná pôda, 
 
v celkovej výmere 205.769 m² (spoločne ďalej len „Pozemky vo vlastníctve 
spoločnosti Kráľova hora“). 

 
 

ČLÁNOK IV 
Predmet Zmluvy 

 
1. Hlavné mesto SR Bratislava týmto za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve 

prevádza na spoločnosť Kráľova hora Pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislavy za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty týchto pozemkov, stanovenej 
znaleckými posudkami uvedenými v článku II., ods. 2 až 6 tejto Zmluvy, a to za kúpnu 
cenu: 
 
a. za pozemok parc. č. 5206/16 o výmere 13.844 m², zastavané plochy a nádvoria, 

nachádzajúci sa v katastrálnom území Petržalka, zapísaný na liste vlastníctva 
č. 2644, vo výške 1.280.154,68 €, 
 

b. za pozemok parc. č. 5208/4 o výmere 4.294 m², zastavané plochy a nádvoria, 
nachádzajúci sa v katastrálnom území Petržalka, zapísaný na liste vlastníctva 
č. 2644, vo výške 397.066,18 €, 
 

c. za pozemok parc. č. 5209/5 o výmere 1.689 m², zastavané plochy a nádvoria, 
nachádzajúci sa v katastrálnom území Petržalka, zapísaný na liste vlastníctva 
č. 2644, vo výške 156.181,83 €, 
 

d. za pozemok parc. č. 5210/4 o výmere 2.193 m², zastavané plochy a nádvoria, 
nachádzajúci sa v katastrálnom území Petržalka, zapísaný na liste vlastníctva 
č. 2644, vo výške 202.786,71 €, 
 

e. za pozemok parc. č. 5359/9 o výmere 1.107 m², záhrady, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Petržalka, zapísaný na liste vlastníctva č. 2644, vo výške 
68.622,93 €, 
 

f. za pozemok parc. č. 5359/37 o výmere 1.953 m², záhrady, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Petržalka, zapísaný na liste vlastníctva č. 2644, vo výške 
121.066,47 €, 
 

g. za pozemok parc. č. 5359/52 o výmere 2.505 m², záhrady, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Petržalka, zapísaný na liste vlastníctva č. 2644, vo výške 
155.284,95 €, 
 



h. za pozemok parc. č. 5359/54 o výmere 4.297 m², záhrady, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Petržalka, zapísaný na liste vlastníctva č. 2644, vo výške 
266.371,03 €, 
 

i. za pozemok parc. č. 1067/2 o výmere 5.121 m², ostatné plochy, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Petržalka, zapísaný na liste vlastníctva č. 1748, vo výške 
473.538,87 €, 
 

j. za pozemok parc. č. 1067/8 o výmere 1.347 m², ostatné plochy, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Petržalka, zapísaný na liste vlastníctva č. 2021, vo výške 
124.557,09 €, 
 

k. za pozemok parc. č. 15850/268 o výmere 45.188 m², záhrady, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Trnávka, zapísaný na liste vlastníctva č. 196, vo výške 
2.801.204,12 €, 
 

l. za pozemok parc. č. 15850/269 o výmere 8.033 m², záhrady, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Trnávka, zapísaný na liste vlastníctva č. 196, vo výške 
497.965,67 €, 

 
teda za celkovú kúpnu cenu vo výške 6.544.800,53 €(slovom šesť miliónov 
päťstoštyridsaťštyritisíc osemsto Eur 53 centov). Spoločnosť Kráľova hora týmto 
prijíma Pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a zaväzuje sa zaplatiť 
Hlavnému mestu SR Bratislave kúpnu cenu vo výške podľa predchádzajúcej vety. 
 

2. Spoločnosť Kráľova hora týmto za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve 
prevádza na Hlavné mesto SR Bratislavu Pozemky vo vlastníctve spoločnosti 
Krá ľova hora, a to za dohodnutú kúpnu cenu: 
 
a. za pozemok parc. č. 2388 o výmere 41.052 m², orná pôda, nachádzajúci sa 

v katastrálnom území Devín, zapísaný na liste vlastníctva č. 2689, vo výške 
1.247.899,08 €, 
 

b. za časť pozemku parc. č. 2389 o výmere 2.379 m², zastavané plochy a nádvoria, 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Devín, zapísaného na liste vlastníctva 
č. 2689, a to za časť vo výmere 39 m², vyznačenej ako občianska vybavenosť 
v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, vo výške 1.582,53 € + 20% DPH, teda za kúpnu cenu 
spolu 1.899,04 €, 
 

c. za časť pozemku parc. č. 2389 o výmere 2.379 m², zastavané plochy a nádvoria, 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Devín, zapísaného na liste vlastníctva 
č. 2689, a to za časť vo výmere 2.340m², vyznačenej ako rekreácia a les v prílohe č. 
1 tejto Zmluvy, vo výške 46.405,45 €, 
 



d. za časť pozemku parc. č. 2390 o výmere 4.807 m², ostatné plochy, nachádzajúceho 
sa v katastrálnom území Devín, zapísaného na liste vlastníctva č. 2689, a to za časť 
vo výmere 3.762 m², vyznačenej ako občianska vybavenosť v prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy, vo výške 152.653,83 € + 20% DPH, teda za kúpnu cenu spolu 183.184,60 
€, 
 

e. za časť pozemku parc. č. 2390 o výmere 4.807 m², ostatné plochy, nachádzajúceho 
sa v katastrálnom území Devín, zapísaného na liste vlastníctva č. 2689, a to za časť 
vo výmere 1.045 m², vyznačenej ako rekreácia v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, vo 
výške 31.765,92 €, 
 

f. za časť pozemku parc. č. 2391 o výmere 79.660 m², orná pôda, nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území Devín, zapísaného na liste vlastníctva č. 2689, a to za časť vo 
výmere 45.722 m², vyznačenej ako občianska vybavenosť v prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy, vo výške 1.855.299,96 € + 20% DPH, teda za kúpnu cenu spolu 
2.226.359,95 €, 
 

g. za časť pozemku parc. č. 2391 o výmere 79.660 m², orná pôda, nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území Devín, zapísaného na liste vlastníctva č. 2689, a to za časť vo 
výmere 33.938 m², vyznačenej ako rekreácia v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, vo výške 
1.031.647,64 €, 
 

h. za časť pozemku parc. č. 2392 o výmere 39.901 m², trvalé trávne porasty, 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Devín, zapísaného na liste vlastníctva 
č. 2689, a to za časť vo výmere 35.507 m², vyznačenej ako občianska vybavenosť 
v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, vo výške 1.440.797,33 € + 20% DPH, teda za kúpnu 
cenu spolu 1.728.956,80 €, 
 

i. za časť pozemku parc. č. 2392 o výmere 39.901 m², trvalé trávne porasty, 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Devín, zapísaného na liste vlastníctva 
č. 2689, a to za časť vo výmere 4.394 m², vyznačenej ako les v prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy, vo výške 4.841,87 €, 
 

j. za pozemok parc. č. 2402 o výmere 584 m², ostatné plochy, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Devín, zapísaný na liste vlastníctva č. 2689, vo výške   
643,52 €, 
 

k. za pozemok parc. č. 2403 o výmere 32.755 m², orná pôda, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Devín, zapísaný na liste vlastníctva č. 2689, vo výške 
36.093,65 €, 
 

l. za pozemok parc. č. 2446 o výmere 738 m², orná pôda, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Devín, zapísaný na liste vlastníctva č. 2689, vo výške 
813,22 €, 



 
m. za pozemok parc. č. 2447 o výmere 3.893 m², orná pôda, nachádzajúci sa 

v katastrálnom území Devín, zapísaný na liste vlastníctva č. 2689, vo výške 
4.289,79 €, 
 

teda za celkovú kúpnu cenu vo výške 6.544.800,53€ (slovom šesť miliónov 
päťstoštyridsaťštyritisíc osemsto Eur 53 centov). Hlavné mesto SR Bratislavu týmto 
prijíma Pozemky vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora a zaväzuje sa zaplatiť 
spoločnosti Kráľova hora kúpnu cenu vo výške podľa predchádzajúcej vety. 
 

3. Spoločnosť Kráľova hora ďalej k momentu účinnosti tejto Zmluvy podľa článku VI, 
ods. 1 tejto Zmluvy postupuje na Hlavné mesto SR Bratislavu všetky práva na použitie 
architektonických diel, vyjadrených projektovou dokumentáciou pre územné 
rozhodnutie stavby „Kráľova hora, revízia A“ a doplnenou (aktualizovanou) 
projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie stavby „Kráľova hora, revízia B“, 
ktoré pre spoločnosť Kráľova hora vypracovala spoločnosť GFI, a.s., sídlo: Brnianska 
49, 811 04 Bratislava, IČO: 36 735 230, zodpovedný projektant Ing. arch. Radoslav 
Grečmal (ďalej len „Architektonické diela“).  
 

4. Spoločnosť Kráľova hora vyhlasuje, že disponuje súhlasom autora s postúpením práv na 
použitie Architektonických diel na Hlavné mesto SR Bratislavu.  
 

5. Postúpením práv na použitie Architektonických diel Hlavné mesto SR Bratislava 
získava časovo a územne neobmedzený súhlas na použitie Architektonických diel na 
všetky známe spôsoby použitia architektonického diela (najmä na vyhotovenie 
rozmnožením projektovej dokumentácie v akomkoľvek rozsahu a akýmkoľvek 
spôsobom, modifikovanie a aktualizovanie projektovej dokumentácie, zaradenie do 
súborného diela, spojenie s iným dielom).  
 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za postúpenie práv na použitie Architektonických 
diel je 1 €. Táto odplata je splatná na základe faktúry spoločnosti Kráľova hora, ktorá 
bude vystavená po uzavretí tejto Zmluvy so splatnosťou 30 kalendárnych dní. 
 

7. Zmluvné strany potvrdzujú, že spoločnosť Kráľova hora pred podpísaním tejto Zmluvy 
odovzdala Hlavnému mestu SR Bratislave jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie 
pre územné rozhodnutie stavby „Kráľova hora, revízia A“, ako aj jedno vyhotovenie 
doplnenej (aktualizovanej) projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby 
„Kráľova hora, revízia B“, ktorými sú vyjadrené Architektonické diela.  

 
 



ČLÁNOK V 
Platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že k momentu účinnosti tejto Zmluvy podľa článku VI, ods. 

1 tejto Zmluvy započítavajú nárok Hlavného mesta SR Bratislavy voči spoločnosti 
Kráľova hora na zaplatenie kúpnej ceny za Pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislavy vo výške 6.544.800,53 €, s nárokom spoločnosti Kráľova hora voči 
Hlavnému mestu SR Bratislave na zaplatenie kúpnej ceny za Pozemky vo vlastníctve 
spoločnosti Kráľova hora vo výške 6.544.800,53 €. Započítaním nárok Hlavného mesta 
SR Bratislavy voči spoločnosti Kráľova hora na zaplatenie kúpnej ceny za Pozemky vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj nárok spoločnosti Kráľova hora voči 
Hlavnému mestu SR Bratislave na zaplatenie kúpnej ceny za Pozemky vo vlastníctve 
spoločnosti Kráľova hora zanikajú. 
 

2. Spoločnosť Kráľova hora sa zaväzuje, že do 30 dní od podpísania tejto Zmluvy 
obidvoma Zmluvnými stranami zaplatí v prospech bankového účtu Hlavného mesta SR 
Bratislavy, uvedeného pri identifikácii Hlavného mesta SR Bratislavy v úvode tejto 
Zmluvy: 

 
a. náklady na spracovanie znaleckého posudku, uvedeného v článku II, ods. 2 tejto 

Zmluvy, vo výške 498,00 €, pod variabilným symbolom [..........], 
 

b. náklady na spracovanie znaleckého posudku, uvedeného v článku II, ods. 3 tejto 
Zmluvy, vo výške 498,00 €, pod variabilným symbolom [..........], 
 

c. náklady na spracovanie znaleckého posudku, uvedeného v článku II, ods. 4 tejto 
Zmluvy, vo výške 498,00 €, pod variabilným symbolom [..........], 
 

d. náklady na spracovanie znaleckého posudku, uvedeného v článku II, ods. 5 tejto 
Zmluvy, vo výške 498,00 €, pod variabilným symbolom [..........], 
 

e. náklady na spracovanie znaleckého posudku, uvedeného v článku II, ods. 6 tejto 
Zmluvy, vo výške 498,00 €, pod variabilným symbolom [..........], 
 

f. náklady na spracovanie znaleckého posudku č. 72/2012 na stanovenie všeobecnej 
hodnoty Pozemkov vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, vo výške 1.260,- €, 
pod variabilným symbolom [..........]. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa spoločnosť Kráľova hora dostane do 

omeškania s plnením jej peňažných záväzkov podľa ods. 2 tohto článku tejto Zmluvy, je 
povinná zaplatiť Hlavnému mestu SR Bratislave úroky z omeškania podľa ustanovenia 
§ 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

 
 



ČLÁNOK VI 
Platnosť a účinnosť Zmluvy 

 
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR 
Bratislavy v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení 
s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

2. Spoločnosť Kráľova hora súhlasí s použitím jej údajov pre účely tejto Zmluvy a so 
zverejnením tejto Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

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 na základe tejto 
Zmluvy prechádzajú: 

 
a. na spoločnosť Kráľova hora všetky práva a povinnosti spojené s vlastníctvom 

Pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 
 

b. na Hlavné mesto SR Bratislavu všetky práva a povinnosti spojené s vlastníctvom 
Pozemkov vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora. 

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad do katastra nehnuteľností podajú spoločne 

do piatich (5) pracovných dní od zaplatenia nákladov na vyhotovenie znaleckých 
posudkov podľa V ods. 2 tejto Zmluvy. Poplatok z návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností na základe tejto zmluvy hradí spoločnosť Kráľova hora pri podaní návrhu 
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 

5. Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva na základe tejto Zmluvy sú Zmluvné 
strany viazané dohodnutými zmluvnými podmienkami. 

 
 

ČLÁNOK VII 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Vzájomný prevod pozemkov, ktorý je predmetom tejto Zmluvy, schválilo Mestské 

zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa 
[..........] uznesením č. [..........]. Prevod pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č. 5206/16, 
5208/4, 5209/5, 5210/4, 5359/9, 5359/37, 5359/52, 5359/54, 1067/2, 1067/8, a v k.ú. 
Trnávka parc. č. 15850/268, 15850/269 sa uskutočňuje v súlade s ust.  § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že 



[..........]. Uvedený prevod bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

2. Spoločnosť Kráľova hora vyhlasuje, že je oboznámená so stavom Pozemkov vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a že tieto pozemky za podmienok 
dojednaných v tejto Zmluve kupuje v takom stave, v akom sa nachádzajú. 
 

3. Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje, že je oboznámené so stavom Pozemkov vo 
vlastníctve spoločnosti Kráľova hora a že tieto pozemky za podmienok dojednaných 
v tejto Zmluve kupuje v takom stave, v akom sa nachádzajú. 
 

4. Spoločnosť Kráľova hora bola oboznámená so stanoviskami odborných útvarov 
magistrátu, a to oddelenia územného rozvoja mesta pod č. MAGSORM 37239/12, 
MAGSORM 38380/12, MAGSORM 45672/12, oddelenia územného plánovania – 
referátu generelov technickej infraštruktúry pod č. MAGSOUP 37181/2012, 
MAGSOUP 38330/2012, súborné stanovisko za oblasť dopravy pod č. OKDS 
31960/2012/44621, OKDS 31960/2012/57786, oddelenia mestskej zelene pod č. 
MAGSOMZ 57780/2012, MAGSOMZ 44615/2012, MAGSOMZ 9095/2012/32928; 
spoločnosť Kráľova hora berie tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať, a 
to prípadne s ohľadom na budúce stanoviská alebo iné záväzné podklady, ktoré sa budú 
dotýkať predmetu uvedených stanovísk. 
 

5. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu 
vlastníckeho práva spoločnosti Kráľova hora k Pozemkom vo vlastníctve Hlavného 
mesta SR Bratislavy, ako aj vlastníckeho práva Hlavného mesta SR Bratislavy 
k Pozemkom vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, do katastra nehnuteľností na 
základe tejto Zmluvy, zaniká Zmluva o vzájomnom nájme pozemkov 
č. 18 83 0522 12 00 uzavretá dňa 23.08.2012 medzi Zmluvnými stranami. 

 
 

ČLÁNOK VIII 
Vyhlásenia a záruky Hlavného mesta SR Bratislavy 

 
1. Hlavné mesto SR Bratislava podpísaním tejto Zmluvy vyhlasuje spoločnosti Kráľova 

hora, ktorá uzatvára túto Zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia, že podľa najlepších 
vedomostí Hlavného mesta SR Bratislavy ku dňu podpisu tejto Zmluvy sú nasledovné 
informácie pravdivé a úplné a Hlavné mesto SR Bratislava nemá vedomosť o žiadnej 
okolnosti, v dôsledku ktorej by ktorákoľvek z nasledovných informácií bola nepravdivá, 
neúplná alebo zavádzajúca: 
 



a. na Pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ani na ktorýkoľvek 
z týchto pozemkov alebo na akúkoľvek časť takéhoto pozemku nebol uplatnený 
nárok na navrátenie vlastníctva, 
 

b. Pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ani ktorýkoľvek z týchto 
pozemkov alebo akákoľvek časť takéhoto pozemku, nie sú zaťažené akýmkoľvek 
právom tretej osoby, najmä záložným právom, právom zodpovedajúcim vecnému 
bremenu, alebo právom vyplývajúcim z akejkoľvek vecnoprávnej ťarchy,  
 

c. Pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ani ktorýkoľvek z týchto 
pozemkov alebo akákoľvek časť takéhoto pozemku, nie sú predmetom 
akéhokoľvek zmluvného alebo zákonného nájomného vzťahu, alebo akejkoľvek 
inej zmluvy (príp. iného zákonného vzťahu), oprávňujúcej akúkoľvek tretiu osobu 
užívať Pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorýkoľvek 
z týchto pozemkov alebo akúkoľvek časť takéhoto pozemku, s výnimkou 
nájomného vzťahu na základe Zmluvy o vzájomnom nájme pozemkov 
č. 18 83 0522 12 00 uzavretej dňa 23.08.2012 medzi Zmluvnými stranami. 

 
2. Hlavné mesto SR Bratislava sa zároveň zaväzuje, že od uzavretia tejto Zmluvy do 

právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva spoločnosti Kráľova 
hora k Pozemkom vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj vlastníckeho 
práva Hlavného mesta SR Bratislavy k Pozemkom vo vlastníctve spoločnosti Kráľova 
hora, do katastra nehnuteľností na základe tejto Zmluvy, nezriadi na Pozemkoch vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ani na ktoromkoľvek z týchto pozemkov 
alebo na akejkoľvek časti takéhoto pozemku v prospech tretej osoby právo podľa ods. 1 
písm. b. tohto článku tejto Zmluvy, ani že s akoukoľvek treťou osobou neuzavrie žiadnu 
nájomnú zmluvu alebo inú zmluvu, oprávňujúcu takúto tretiu osobu užívať Pozemky vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorýkoľvek z týchto pozemkov alebo 
akúkoľvek časť takéhoto pozemku. 
 

3. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie ods. 1tohto článku tejto Zmluvy ukáže ako 
nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce, alebo ak dôjde k porušeniu záväzkov podľa 
ods. 2tohto článku tejto Zmluvy, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto Zmluvy 
zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy, oprávňujúce spoločnosť Kráľova hora od tejto 
Zmluvy jednostranne odstúpiť a/alebo požadovať od Hlavného mesta SR Bratislavy 
náhradu škody, ktorá spoločnosti Kráľova hora vznikla nepravdivým, neúplným alebo 
zavádzajúcim vyhlásením, alebo porušením uvedených záväzkov.   

 
 

ČLÁNOK IX 
Vyhlásenia a záruky spoločnosti Kráľova hora 

 
1. Spoločnosť Kráľova hora podpísaním tejto Zmluvy vyhlasuje Hlavnému mestu SR 

Bratislave, ktoré uzatvára túto Zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia, že podľa 



najlepších vedomostí spoločnosti Kráľova hora ku dňu podpisu tejto Zmluvy sú 
nasledovné informácie pravdivé a úplné a spoločnosť Kráľova hora nemá vedomosť 
o žiadnej okolnosti, v dôsledku ktorej by ktorákoľvek z nasledovných informácií bola 
nepravdivá, neúplná alebo zavádzajúca: 
 
a. spoločnosť Kráľova hora je právnym subjektom platne existujúcim podľa 

zákonov Slovenskej republiky, podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene 
spoločnosti Kráľova hora a spoločnosť Kráľova hora nemá žiadne dcérske 
spoločnosti,   
 

b. spoločnosť Kráľova hora nie je v úpadku, nebol ňou alebo jej štatutárnym 
orgánom alebo treťou osobou podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jej 
majetok a ani jej úpadok nehrozí, 
 

c. spoločnosť Kráľova hora nebola ako právnická osoba zrušená, či už likvidáciou 
alebo bez likvidácie a ani žiaden z jej orgánov neprijal žiadne rozhodnutie za 
týmto účelom, 
 

d. proti spoločnosti Kráľova hora nie je vedené žiadne exekučné a ani iné konanie 
o výkon rozhodnutia, alebo iné obdobné konanie, ktorého výsledkom by mohlo 
byť akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie, alebo iný právny záväzok na 
ťarchu spoločnosti Kráľova hora, ktorý by mohol zmariť alebo sťažiť plnenie 
záväzkov spoločnosti Kráľova hora vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 
 

e. Pozemky vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, ani ktorýkoľvek z týchto 
pozemkov alebo akákoľvek časť takéhoto pozemku, nie sú zaťažené akýmkoľvek 
právom tretej osoby, najmä záložným právom, právom zodpovedajúcim vecnému 
bremenu, alebo právom vyplývajúcim z akejkoľvek vecnoprávnej ťarchy,  
 

f. Pozemky vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, ani ktorýkoľvek z týchto 
pozemkov alebo akákoľvek časť takéhoto pozemku, nie sú predmetom 
akéhokoľvek zmluvného alebo zákonného nájomného vzťahu, alebo akejkoľvek 
inej zmluvy (príp. iného zákonného vzťahu), oprávňujúcej akúkoľvek tretiu osobu 
užívať Pozemky vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, ktorýkoľvek z týchto 
pozemkov alebo akúkoľvek časť takéhoto pozemku, s výnimkou nájomného 
vzťahu na základe Zmluvy o vzájomnom nájme pozemkov č. 18 83 0522 12 00 
uzavretej dňa 23.08.2012 medzi Zmluvnými stranami. 

 
2. Spoločnosť Kráľova hora sa zároveň zaväzuje, že od uzavretia tejto Zmluvy do 

právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva spoločnosti Kráľova 
hora k Pozemkom vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj vlastníckeho 
práva Hlavného mesta SR Bratislavy k Pozemkom vo vlastníctve spoločnosti Kráľova 
hora, do katastra nehnuteľností na základe tejto Zmluvy, nezriadi na Pozemkoch vo 
vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, ani na ktoromkoľvek z týchto pozemkov alebo na 



akejkoľvek časti takéhoto pozemku v prospech tretej osoby právo podľa ods. 1 písm. e. 
tohto článku tejto Zmluvy, ani že s akoukoľvek treťou osobou neuzavrie žiadnu 
nájomnú zmluvu alebo inú zmluvu, oprávňujúcu takúto tretiu osobu užívať Pozemky vo 
vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, ktorýkoľvek z týchto pozemkov alebo akúkoľvek 
časť takéhoto pozemku. 
 

3. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie ods. 1tohto článku tejto Zmluvy ukáže ako 
nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce, alebo ak dôjde k porušeniu záväzkov podľa 
ods. 2tohto článku tejto Zmluvy, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto Zmluvy 
zo strany spoločnosti Kráľova hora, oprávňujúce Hlavné mesto SR Bratislavu od tejto 
Zmluvy jednostranne odstúpiť a/alebo požadovať od spoločnosti Kráľova hora náhradu 
škody, ktorá Hlavnému mestu SR Bratislave vznikla nepravdivým, neúplným alebo 
zavádzajúcim vyhlásením, alebo porušením uvedených záväzkov.   

 
 

ČLÁNOK X 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné urobiť len písomnou formou – dodatkom 

podpísaným oboma Zmluvnými stranami. 
 

2. Pokiaľ sú v tejto Zmluve alebo v jej dodatkoch odkazy na právne predpisy alebo ich 
ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či 
nepriamo nahradené inými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, považujú sa 
tieto odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli 
zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné právne 
predpisy alebo ich ustanovenia, v ich platnom znení.  
 

3. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) 
neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných 
ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú 
dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie novým 
ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo 
neúčinného alebo neaplikovateľného ustanovenia, a to v lehote tridsiatich (30) dní odo 
dňa doručenia výzvy jednej zo Zmluvných strán druhej Zmluvnej strane. 
 

4. Táto Zmluva je vyhotovená v deviatich (9) exemplároch, z ktorých dve (2) vyhotovenia 
sú určené pre potreby podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností Správe 
katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, päť (5) vyhotovení je 
určených pre Hlavné mesto SR Bratislavu a dve (2) vyhotovenia sú určené pre 
spoločnosť Kráľova hora. 
 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu v celom 
rozsahu, ktorý vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, že túto Zmluvu 



neuzavierajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a že ich zmluvná voľnosť nie 
je obmedzená.  

 
 
V Bratislave, dňa .......................... V Bratislave, dňa .......................... 
 
 
Hlavné mesto SR Bratislava Kráľova hora, s.r.o. 
 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................. 
doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc. Ing. Monika  K o t o r o v á  
primátor Hlavného mesta SR Bratislavy konateľka 
 







Návrh na uzavretie zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Petržalka a k. ú. Trnávka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a pozemkov     v 
k. ú. Devín vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako 
prípadu hodného osobitného zreteľa  

Kód uzn.: 5.2 
5.2.4 
5.2.7 

 

Uznesenie č.  753/2013 
     zo dňa 24. 01. 2013 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť uzatvorenie zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov, predmetom ktorej je prevod 
pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy“ 
parc. č. 5206/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 844 m2, LV č. 2644,  
parc. č. 5209/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 689 m2, LV č. 2644,  
parc. č. 5210/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 193 m2, LV č. 2644,  
parc. č. 5208/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 294 m2, LV č. 2644,  
parc. č. 5359/9 – záhrady vo výmere 1 107 m2,  LV č. 2644,  
parc. č. 5359/37 – záhrady vo výmere 1 953 m2,  LV č. 2644,  
parc. č. 5359/52 – záhrady vo výmere 2 505 m2,  LV  č. 2644, 
parc. č. 5359/54 – záhrady vo výmere 4 297 m2, LV č. 2644,  
parc. č. 1067/2 – ostatné plochy vo výmere 5 121 m2, LV č. 1748,  
parc. č. 1067/8 – ostatné plochy vo výmere 1 347 m2, LV č. 2021, 
a pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Trnávka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
parc. č. 15850/268 - záhrady vo výmere 45 188 m2, LV č. 196, 
parc. č. 15850/269 – záhrady vo výmere 8 033 m2, LV č. 196, 
do vlastníctva spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 
IČO 35837853, za kúpnu cenu celkom 6 544 800,53 Eur, 
 
a prevod pozemkov registra „C“ KN v  k. ú. Devín, vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, 
s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, IČO 35837853, 
parc. č. 2388 – orná pôda vo výmere 41 052 m2, 
parc. č. 2389 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 379 m2,  
parc. č. 2390 – ostatné plochy vo výmere 4 807 m2,  
parc. č. 2391 – orná pôda vo výmere 79 660 m2,  
parc. č. 2392 – trvalé trávne porasty vo výmere 39 901 m2,  
parc. č. 2402 – ostatné plochy vo výmere 584 m2,  
parc. č. 2403 – orná pôda vo výmere 32 755 m2,  
parc. č. 2446 – orná pôda vo výmere 738 m2, 
parc. č. 2447 – orná pôda vo výmere 3 893 m2, LV č. 2689,  
do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, za kúpnu cenu celkom 6 544 800,53  Eur, 
 



s podmienkou: 
 
Zmluva o vzájomnom prevode pozemkov bude spoločnosťou Kráľova hora, s.r.o., podpísaná 
do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy. V prípade, že zmluva o vzájomnom prevode pozemkov nebude v uvedenom 
termíne spoločnosťou Kráľova hora, s.r.o., podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

   
 Uvedený prevod sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že z rokovania pracovnej skupiny MR 
dňa 23. 11. 2011, ohľadne petície proti výstavbe na Kráľovej hore a následne schváleného 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 367/2011 zo dňa 24. 11. 
2011, vyplynula snaha zámenou pozemkov získať pozemky v lokalite Kráľova hora do 
vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, aby mohli slúžiť obyvateľom mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves a celej Bratislavy. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 676/2012 zo dňa 27. – 28. 6. 2012 bola uzavretá zmluva 
o vzájomnom nájme pozemkov č. 18 83 0522 1200 zo dňa 23. 8. 2012. V uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 676/2012 zo dňa 27. – 28. 6. 2012 bola 
schválená podmienka, podľa ktorej kedykoľvek môže dôjsť k prevodu pozemkov, keď hlavné 
mesto SR Bratislava bude pripravené znášať finančné zaťaženie, a zároveň sa v zmluve 
o vzájomnom nájme pozemkov č. 18 83 0522 12 00 zo dňa 23. 8. 2012 zmluvné strany 
dohodli, že zámena (t. j. prevod) pozemkov môže byť uskutočnená, pokiaľ bude splnená 
ktorákoľvek z týchto podmienok:  
a) bude prijatá a nadobudne účinnosť legislatívna zmena, v dôsledku ktorej so zámenou 

(prevodom) pozemkov nebude spojené žiadne daňové zaťaženie hlavného mesta SR 
Bratislavy alebo 

b) hlavné mesto SR Bratislava písomne oznámi spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., že je  
pripravené znášať daňové zaťaženie vyplývajúce zo zámeny pozemkov alebo 

c) spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. písomne oznámi hlavnému mestu SR Bratislave, že nahradí 
hlavnému mestu SR Bratislave daňové zaťaženie, vyplývajúce zo zámeny (prevodu) 
pozemkov.  

- - - 

 



 
 

 
 

 
 
 

 


