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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
predpisov, predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Rača, parc. č. 1741/5 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 693 m², zapísaného na LV č. 1628, situovaného pod 
stavbou so súp. č. 2521, zapísanou na LV č. 3494 vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých 
pozemkov, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa, a to novovytvorených pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. 
Rača, parc. č. 1607/78 – ostatná plocha o výmere 589 m2 a parc. č. 1607/161 – ostatná plocha 
o výmere 281 m2, ktoré vznikli na základe Geometrického plánu č. 52/2012, zo dňa 12.11.2012 
z pozemku parc. č. 1607/78 – ostatná plocha o výmere 1416 m2, zapísaného na LV č. 1628 do 
vlastníctva spoločnosti CARAT CLUB s.r.o., so sídlom Hlavná 44/807, Šamorín, IČO: 35 878 461, 
za cenu celkom 343 860,00 Eur. Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí: 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 59/2013 zo dňa                     
14.03.2013 vo výške 190,00 Eur/m², čo pri celkovej výmere 1563 m² predstavuje sumu celkom                
296 970,00 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 46 890,00 Eur tvorí náhradu za užívanie predmetného pozemku 
za obdobie dvoch rokov spätne a vychádza zo sadzby 15,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami 
evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia 
primátora č. 28/2011. 
 
S podmienkami : 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy všetkými 

zmluvnými stranami. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. č. 1741/5, 1607/78, 
    1607/161, registra „C“ katastra nehnuteľností   
 
ŽIADATE Ľ  : CARAT CLUB s.r.o.  
    Hlavná 44/807 
    931 01 Šamorín 
    IČO: 35 878 461 
     
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.  druh pozemku         výmera v m2       výmera celkom                  pozn.___  
1741/5  zast. plochy a nádvoria       693       693                      LV č. 1628 
1607/78 ostatné plochy         589     1416                      GP 52/2012 
1607/161 ostatné plochy         281     1416                      GP 52/2012 
            Spolu:  1563 m2 
 
LV č. 1628, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemkov uvedených v špecifikácií.  
Pozemok parc. č. 1741/5 k. ú. Rača je v celosti zastavaný stavbou so súp. č. 2521 vo vlastníctve 
žiadateľa, zapísanou na LV č. 3494. Ide o stavbu reštauračného zariadenia „Tramín Rača“. 
Novovytvorené pozemky parc. č. 1607/78 a parc. č. 1607/161 k. ú. Rača tvoria v celom rozsahu 
priľahlé pozemky k stavbe vo vlastníctve žiadateľa. Na priľahlých pozemkoch je z časti 
vybudovaná spevnená plocha využívaná ako parkovisko pre návštevníkov reštaurácie, kontajnerové 
státia, zeleň. Novovytvorený pozemok parc. č. 1607/162 k. ú. Rača, ktorý nie je predmetom 
prevodu v súčasnosti zabezpečuje prístup autami ku garážam situovaných na pozemkoch parc. č. 
1741/6 až 17 k. ú. Rača. Žiadateľ plánuje dotknuté pozemky zveľadiť, zrekonštruovať a vytvoriť na 
priľahlých pozemkoch príjemné prostredie pre oddych a relax v prospech návštevníkov ako aj 
obyvateľov okolia.     
 Starosta Mestskej časti Bratislava – Rača vo svojom stanovisku zo dňa 16.04.2012 požiadal, 
aby predmetom prevodu bola iba časť pozemku parc. č. 1607/78 k. ú. Rača presne špecifikovaná 
v predloženej snímke z katastrálnej mapy. Na základe tejto požiadavky bol vypracovaný 
Geometrický plán č. 52/2012 na oddelenie pozemkov parc. č. 1607/78, 1607/161 a 1607/162 k. ú. 
Rača, ktoré vznikli z pozemku parc. č. 1607/78 k. ú. Rača a navrhovaný predmet prevodu je zúžený 
o novovytvorený pozemok parc. č. 1607/162 k. ú. Rača. Geometrický plán č. 52/2012 tvorí súčasť 
materiálu.   
 Ďalšou požiadavkou starostu Mestskej časti Bratislava – Rača podľa predloženého 
stanoviska zo dňa 16.04.2012 je, aby predmetom prevodu bol aj susedný pozemok parc. č. 1607/79 
k. ú. Rača. Dovoľujeme si upozorniť, že susedný pozemok parc. č. 1607/79 k. ú. Rača je 
v súčasnosti zapísaný v prospech hlavného mesta SR Bratislavy. K uvedenému pozemku je však 
vyznačená obmedzujúca poznámka spochybňujúca hodnovernosť a záväznosť údajov katastra 
nehnuteľností. Hlavné mesto SR Bratislava disponuje Výmerom o vlastníctve pôdy zo dňa 
12.05.1948, č. 2228/48-Ba na základe ktorého, bola pôvodná pozemkovoknižná parcela pridelená 
do vlastníctva fyzickej osoby. Inými listinami preukazujúcimi nadobudnutie vlastníckeho práva 
k pozemku parc. č. 1607/79 k. ú. Rača hlavné mesto SR Bratislava nedisponuje. Prechod na štát 
a následne na hlavné mesto SR Bratislavu nebol preukázaný. Okresný súd Bratislava III. 
rozhodnutím č. 45C 93/2010-168, zo dňa 29.09.2011, ktoré doposiaľ nie je právoplatné určil, že 
vlastníkom uvedeného pozemku je súkromná osoba nie hlavné mesto SR Bratislava. Z uvedeného 
dôvodu pozemok parc. č. 1607/79 k. ú. Rača napriek požiadavke starostu Mestskej časti Bratislava 
– Rača nie je predmetom prevodu.  



 Uskutočnenou obhliadkou bolo zistené, že pozemky tvoriace predmet prevodu nezasahujú 
ani sa nenachádzajú pod priľahlou komunikáciou s chodníkom – Kadnárova ulica Bratislava.  
 Podľa znaleckého posudku č. 59/2013 zo dňa 14.03.2013 vyhotoveného Ing. Petrom 
Vinklérom, Čerešňová 3/A, Chorvátsky Grob bol 1 m2 pozemkov parc. č. 1741/5, 1607/78 a 
1607/161 k. ú. Rača ohodnotený na sumu 189,56 Eur/m2. 
 Predaj pozemkov sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (posledná zmena tohto zákona novelou č. 
258/2009 Z. z.) ako prevod majetku obce, a to pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa a priľahlých pozemkov, ktoré svojim využitím a umiestnením tvoria priľahlú plochu 
k stavbe so súp. č. 2521 situovanej na pozemku parc. č. 1741/5 k. ú. Rača vo vlastníctve žiadateľa.   
 
 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
Oddelenie územného rozvoja mesta  
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou sú predmetné pozemky stanovuje funkčné využitie územia: zmiešané 
územia bývania a občianskej vybavenosti, kód regulácie F, kód funkcie 501. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy 
V zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok. 2007 v znení zmien a doplnkov je 
pozdĺž Kadnárovej ulici navrhnutá hlavná cyklotrasa ( Račianska cyklotrasa ), ktorá zasahuje do 
predmetného pozemku parc. č. 1607/78 k. ú. Bratislava – Rača.   
Referát generelov technickej infraštruktúry  
Bez pripomienok. 
Oddelenie mestskej zelene 
S prevodom pozemkov súhlasí. 
Finančné oddelenie 
Voči žiadateľovi neeviduje finančné oddelenie žiadne pohľadávky. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Voči žiadateľovi nemá hlavné mesto žiadne pohľadávky. 
 
O aktualizáciu stanovísk bolo požiadané dňa 18.03.2013. 
Zároveň sme požiadali poradcu primátora Ing. Michala Feika o vyjadrenie k hlavnej Račianskej 
cyklotrase, listom zo dňa 18.03.2013.   
 
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Rača 
Starosta mestskej časti Bratislava – Rača v stanovisku zo dňa 16.04.2012 uvádza, že s predajom 
pozemkov súhlasí s podmienkou odpredaja časti pozemku parc. č. 1607/78 k. ú. Rača, tak, aby 
prístupová komunikácia ku garážam a parkovisko zostali vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy a za podmienky, že v prednej časti pozemku v dotyku s chodníkom a komunikácie 
Kadnárova ulica bude vybudované verejné parkovisko pre účely reštaurácie. Taktiež požaduje, aby 
predmetom prevodu bol aj pozemok parc. č. 1607/79 k. ú. Rača, ktorý je užívaný vlastníkom 
objektu na pozemku parc. č. 1741/5 k. ú. Rača.   















































 
Kúpna zmluva 
č. 04880341200 

 
uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými 

stranami 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
zastúpené                : Milanom Ftáčnikom, primátorom mesta 
Peňažný ústav         : Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu        : 25826343/7500 
Variabilný symbol  : 48803412 
IČO         : 603 481 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
CARAT CLUB s.r.o.  
Sídlo  : Hlavná 44/807, 931 01 Šamorín  
Zastupuje   : Boris Bachratý – konateľ spoločnosti  
Zapísaná   : Okresný súd Trnava, Oddiel : Sro, Vložka   číslo : 23693/T 
Peňažný ústav  :    
Číslo účtu   :  
IČO    : 35 878 461 
(ďalej len „kupujúci“) 
 

Čl. 1. 
Predmet zmluvy 

1. Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Rača, pozemkov 
registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1741/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 693 m² 
a parc č. 1607/78 – ostatné plochy o výmere 1416 m2, zapísaných na LV č. 1628. 

2. Kupujúci je výlučným vlastníkom stavby – reštauračné zariadenie Tramín súp. č. 2521 
stojacej na pozemku parc. č. 1741/5 k. ú. Rača zapísanej na LV č. 3494. Predmetom prevodu nie je 
stavba reštauračného zariadenia Tramín.   

3. Podľa Geometrického plánu č. 52/2012, zo dňa 12.11.2012, vyhotoveného GKK – 
geodetické služby, s.r.o., Poludníkova 9, Bratislava, IČO: 35 976 942 boli vytvorené nové pozemky, 
a to parc. č. 1607/78 – ostatné plochy o výmere 589 m2, k. ú. Rača, ktorý vznikol z pozemku registra 
„C“ parc. č. 1607/78 k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 1628 a parc. č. 1607/161 – ostatné plochy 
o výmere 281 m2, k. ú. Rača, ktorý vznikol z pozemku registra „C“ parc. č. 1607/78 k. ú. Rača, 
zapísaného na LV č. 1628. 

4. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva: 
- pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1741/5 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 693 m² k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 1628 za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania vzťahov k pozemku pod stavbou so súp. č. 2521 – reštauračné  zariadenie Tramín, 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 

- novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 1607/78 – ostatné plochy o výmere 589 m2, k. ú. 
Rača, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 52/2012, zo dňa 12.11.2012 z pozemku registra 
„C“ parc. č. 1607/78 k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 1628, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania vzťahov k  priľahlému pozemku, ktorý svojim využitím a umiestnením tvorí so 
stavbou reštauračného zariadenia Tramín, so súp. č. 2521 jeden celok v súlade s § 9a ods. 8 písm. 
b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
za účelom majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k  priľahlému pozemku, ktorý svojim 
využitím a umiestnením tvorí so stavbou reštauračného zariadenia Tramín, so súp. č. 2521 jeden 
celok v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov,  

- novovytvorený pozemok registra „C“ a parc. č. 1607/161 – ostatné plochy o výmere 281 m2, k. 
ú. Rača, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 52/2012, zo dňa 12.11.2012 z pozemku 
registra „C“ parc. č. 1607/78 k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 1628 za účelom majetkovoprávneho 
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usporiadania vzťahov k  priľahlému pozemku, ktorý svojim využitím a umiestnením tvorí so 
stavbou reštauračného zariadenia Tramín, so súp. č. 2521 jeden celok v súlade s § 9a ods. 8 písm. 
b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
Čl. 2 

Kúpna cena 
1. Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v čl. 1 odsek 3 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu 

cenu celkom 343 860,00 Eur, (slovom: ......................... Eur) kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosti za túto 
cenu kupuje. 

2. Kúpna cena pozostáva z dvoch častí, a to z ceny nehnuteľností stanovenej znaleckým 
posudkom č. 59/2013 zo dňa 14.03.2012 vyhotoveným znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie 
odhad hodnoty nehnuteľnosti, pozemné stavby Ing. Petrom Vinklérom, bol celý predmet prevodu 
ohodnotený na sumu 189,56 Eur/m2, zvýšenej na sumu 190,00 Eur/m2, čo pri výmere 1563 m2 
predstavuje sumu 296 970,00 Eur a z náhrady  za  užívanie  pozemkov  za  obdobie dvoch rokov 
spätne  vo  výške 46 890,00 Eur.  

3. Kupujúci je povinný uhradiť prvú časť kúpnej ceny vo výške 296 970,- Eur na účet 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, 
a.s., variabilný symbol č. 48803412 a druhú časť kúpnej ceny vo výške 46 890,00 Eur, na účet 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 25828453/7500, vedený v Československej obchodnej banke, 
a.s., variabilný symbol č. 48803412, naraz do 30 dní odo dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej 
zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kupujúci nezaplatí riadne a včas kúpnu cenu, je 
povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. a 
predávajúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo 
výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto je kupujúci, v prípade neuhradenia kúpnej ceny 
riadne a včas, povinný zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou, úroky z omeškania podľa 
ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

5. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 59/2013, zo dňa 14.03.2013 vo výške 
250,00 EUR uhradí kupujúci do 30 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami na účet hlavného mesta SR Bratislavy vedený v ČSOB a.s., Bratislava, na číslo účtu: 
25826343/7500, variabilný symbol: .................... 

                                               
Čl. 3 
Ťarchy 

 1. Predávajúci prehlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, 
bremená, ani iné právne povinnosti. 

2. Predávajúci prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol, ku dňu uzavretia tejto kúpnej 
zmluvy,  uplatnený  nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.  

 
Čl. 4 

Odstúpenie od zmluvy 
1. Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného 

upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak kupujúci nezaplatí kúpnu 
cenu v stanovenej lehote. 
  2. Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
                                                                  
                                                                          Čl. 5 

Osobitné ustanovenia 
1. Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na 

svojom zasadnutí konanom dňa 25. 04. 2013  uznesením č. ...../2013, v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

2.  Kupujúci prehlasuje, že je mu predmet kúpy, uvedený v čl. 1 ods. 3, dobre známy, a že ho 
kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 

3. Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy k predaju nehnuteľností uvedených v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to  so stanoviskom 
oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 17.10.2012, súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo 
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dňa 20.04.2012, stanoviskom oddelenia mestskej zelene zo dňa 15.03.2012 a stanoviskom oddelenia 
územného plánovania – referátu generelov technickej infraštruktúry zo dňa 21.03.2012 a berie tieto 
stanoviská na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v nich stanovené. 

4. Kupujúci sa touto kúpnou zmluvou zaväzuje zachovať prístup peši a motorovým 
vozidlom cez novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 1607/162 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 546 m2, k. ú. Rača, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 52/2012, zo 
dňa 12.11.2012 v prospech všetkých vlastníkov garáží situovaných na pozemkoch registra „C“ 
parc. č. 1741/6 až 17 k. ú. Rača a ich právnych nástupcov.  

5. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

                                                                   
Čl. 6 

Platnosť a účinnosť zmluvy 
1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva katastrom nehnuteľností. 
 2) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci pri dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny a nákladov na vyhotovenie 
znaleckého posudku – za ich zaplatenie sa považuje pripísanie na účet predávajúceho. V prípade 
omeškania so zaplatením kúpnej ceny podá predávajúci návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po 
zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto zmluvy. 
 3) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predávaným nehnuteľnostiam vkladom do katastra 
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného 
rozhodnutia o jeho povolení príslušnou správou katastra. Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho 
práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 
 4) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami 
zmluvy. 
 5) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci pri 
podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    

 
Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 
 1) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a  zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 

2) Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so zverejnením tejto zmluvy podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 
 3) Kúpna zmluva je vyhotovená v 7-ich exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú predložené 
Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu k návrhu na vklad vlastníckeho práva, tri rovnopisy 
obdrží predávajúci. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za 
účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, dva rovnopisy kupujúcemu predávajúci 
odovzdá až po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na 
základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpísali. 
 
V Bratislave, dňa .....................    V Bratislave, dňa ......................... 
 
 
Predávajúci:                                                                Kupujúci: 
 
 
 
 
 
________________________________   ____________________________ 
                Milan Ftáčnik                    Boris  Bachratý  
primátor hlavného mesta SR Bratislavy               konateľ spoločnosti  
                                                                                





Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača, pozemku parc. č. 1741/5 
a novovytvorených pozemkov parc. č. 1607/78 a parc. č. 1607/161, spoločnosti CARAT 
CLUB s.r.o., so sídlom  v Šamoríne 

Kód uzn.: 5.2 
5.2.4 

 

Uznesenie č. 851/2013 
     zo dňa 11. 04. 2013 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Rača, parc. č. 
1741/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 693 m², zapísaného na LV č. 1628, 
situovaného pod stavbou so súpis. č. 2521, zapísanou na LV č. 3494, vo vlastníctve žiadateľa 
a predaj priľahlých pozemkov, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný 
celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa, a to novovytvorených pozemkov registra „C“ 
katastra nehnuteľností v k. ú. Rača, parc. č. 1607/78 – ostatná plocha vo výmere 589 m2 
a parc. č. 1607/161 – ostatná plocha vo výmere 281 m2, ktoré vznikli na základe GP              č. 
52/2012, zo dňa 12. 11. 2012, z pozemku parc. č. 1607/78 – ostatná plocha vo výmere        1 
416 m2, zapísaného na LV č. 1628 do vlastníctva spoločnosti CARAT CLUB s.r.o., so sídlom 
Hlavná 44/807, Šamorín, IČO 35878461, za cenu celkom 343 860,00 Eur. Celková kúpna 
cena pozostáva z dvoch častí: 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 59/2013 zo dňa                     
14. 03. 2013 vo výške 190,00 Eur/m², čo pri celkovej výmere 1 563 m² predstavuje sumu 
celkom 296 970,00 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 46 890,00 Eur tvorí náhradu za užívanie predmetného 
pozemku za obdobie dvoch rokov spätne a vychádza zo sadzby 15,00 Eur/m²/rok v súlade 
s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na 
základe Rozhodnutia primátora č. 28/2011. 
 
S podmienkami : 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy všetkými 

zmluvnými stranami. 

- - - 

 



 
     
 

        
 
 
 

        
 
 
 

    
   

 
 


