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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 18 457 205,07 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 18 457 205,07  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 Ing. Jozefa 
Fajnora 18 457 205,07 EUR (v čase, keď nebola uzavretá Zmluva o vzájomnom nájme 
pozemkov č. 18 83 0522 12 00 zo dňa 23.8.2012),  podľa znaleckých posudkov Ing. Dušana 
Holíka 6 544 800,53,- EUR (v čase, keď bola uzavretá Zmluva o vzájomnom nájme 
pozemkov č. 18 83 0522 12 00 zo dňa 23.8.2012). 

 
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 Ing. Jozefa 
Fajnora 18 471 875,90 EUR (v čase, keď nebola uzavretá Zmluva o vzájomnom nájme 
pozemkov č. 18 83 0522 12 00 zo dňa 23.8.2012), podľa znaleckého posudku Ing. Dušana 
Holíka 8 095 415,00 EUR (v čase, keď bola uzavretá Zmluva o vzájomnom nájme pozemkov 
č. 18 83 0522 12 00 zo dňa 23.8.2012). 
 
 
 
 
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, 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 29.4.2013 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.  

 
  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. 
 Pozemky uvedené v špecifikácii v bode A) a v bode B) ohodnotil Ing. Jozef Fajnor 
znaleckými posudkami č. 21/2012, 22/2012 a 37/2012, v čase, keď na predmetné nehnuteľnosti 
nebola uzavretá Zmluva o vzájomnom nájme pozemkov č. 18 83 0522 12 00 zo dňa 23.8.2012, 
a to nasledovne: 
 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. 21/2012 zo dňa 13.4.2012 vyhotoveným Ing. Jozefom Fajnorom, 
znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, na sumu 250,04 Eur/m2, 
spolu 5 505 880,80 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. 
21/2012 zo dňa 13.4.2012 vyhotoveným Ing. Jozefom Fajnorom, znalcom z odboru stavebníctvo, 
odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, na sumu 171,28 Eur/m2, spolu 1 689 163,36 Eur.  
 Všeobecná hodnota pozemkov v k.ú. Petržalka, Námestie Hraničiarov, parc. č. 1067/2 
a parc. č. 1067/8, bola stanovená znaleckým posudkom č. 21/2012 zo dňa 13.4.2012 vyhotoveným 
Ing. Jozefom Fajnorom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, 
na sumu 317,46 Eur/m2, spolu 2 053 331,28 Eur.  
 Všeobecná hodnota pozemku v k. ú. Trnávka,  parc. č. 15850/268, bola stanovená 
znaleckým posudkom č. 21/2012 zo dňa 13.4.2012 vyhotoveným Ing. Jozefom Fajnorom, 
znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, na sumu 173,03 Eur/m2, 
spolu 7 818 879,64 Eur.  
 Všeobecná hodnota pozemku v k. ú. Trnávka,  parc. č. 15850/269, bola stanovená 
znaleckým posudkom č. 37/2012 zo dňa 20.6.2012 vyhotoveným Ing. Jozefom Fajnorom, 
znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, na sumu 173,03 Eur/m2, 
spolu 1 389 949,99 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. 22/2012 zo dňa 
17.4.2012 vyhotoveným Ing. Jozefom Fajnorom 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 154,87 Eur/m2, spolu 13 168 596,10 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 66,68 Eur/m2, spolu 5 169 767,08 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 3,09 Eur/m2, spolu 
133 512,72 Eur, 
spolu celkom 18 471 875,90 Eur, spolu celkom po zaokrúhlení 18 470 000,00 Eur. 
 
 Pozemky uvedené v špecifikácii v bode A) a B) ohodnotil aj Ing. Dušan Holík znaleckými 
posudkami č. 70/2012, 71/2012, 72/2012, 73/2012, 74/2012 a 75/2012, v čase keď na pozemky 
bola uzavretá Zmluva o vzájomnom nájme pozemkov č. 18 83 0522 12 00 zo dňa 23.8.2012, a to 
nasledovne: 
 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 - 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 18 457 205,07 Eur. 

Spoločnosť Kráľova hora, s.r.o., vo svojej žiadosti zo dňa 29.4.2013, navrhla, aby bola 
kúpna cena zamieňaných pozemkov (t.j. pozemkov Hlavného mesta SR Bratislavy ako aj 
pozemkov spoločnosti Kráľova hora, s.r.o.) určená vo výške stanovenej znaleckými posudkami č. 
21/2012 a č. 37/2012 vypracovanými Ing. Jozefom Fajnorom dňa 13.4.2012 a 20.6.2012, t.j. vo 
výške 18 457 205,07 Eur. Vzájomnú zámenu pozemkov navrhuje spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. 
uskutočniť bez finančného doplatku, t.j. zápočtom kúpnych cien uvedených v predchádzajúcej 
vete.  

Navrhuje sa, aby kúpna cena za pozemky uvedené v špecifikácii v bode A) bola 
určená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo 
výške    18 457 205,07 Eur, ako aj kúpna cena za pozemky uvedené v špecifikácii v bode B) 
bola určená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
vo výške   18 457 205,07 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 29.4.2013 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. 
 
 Na Okresnom súde Bratislava V je vedené konanie č. 41C 238/12 v právnej veci 
navrhovateľa Ing. Jána Hrčku proti odporcovi v 1. rade Hlavné mesto Slovenskej republiky 



 

 

Bratislava a odporcovi v 2. rade Kráľova hora, s.r.o. – ide o návrh na určenie neplatnosti právneho 
úkonu – Zmluvy o vzájomnom nájme pozemkov, zo dňa 23.08.2012, v zmysle § 80 písm. c) 
zákona č. 99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok). 
 
 Komisia finančnej stratégie  a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ na svojom 
zasadnutí dňa 12.2.2013 navrhla z dôvodu ochrany verejného záujmu vykonať zámenu za 
pôvodnú znaleckú hodnotu (cca 18 mil. Euro).  
 
Otázka platenia 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 žiadala 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.  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. 
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Ružinov: 
Je súhlasné, s tým, že prevod je potrebné uskutočniť v súlade so všetkými ustanoveniami zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vzťahujúcimi sa na prevod 
nehnuteľností. 
 
O stanovisko starostu MČ Bratislava – Petržalka bolo požiadané listom doručeným mestskej časti 
Bratislava – Petržalka dňa 15.1.2013. 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 17.05.2013 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer predať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 







VYP
Okres: Bratislava
Obec: BA-m.d. RUZ NOV
Kalastrdlne irzemie: Trnavka

GKU Bratislava

S Z KATASTRA NEHNUTEI.:NOSTi
Vytvoren6 cez katastualny portiil

Datum vyhotovenia 02.05.2013
Casvyhotovenia: 14:16:45

VYP S Z L STU VLASTNICTVA E. 196
ASi A. MAJETKOVA PADSTATA

PARCELY registra "C" eMdovane na katastralnej mape

Spdsob vyui. p. Umiest. pozemku revnyvzthh Druh ch,n.arceln' iislo Vimera v m2 Druh pozemku
4358/ 4 4993 Ostatn6 plochy
4354125 1332 Ostatn6 plochy

15850i 3 76 Zastavan6 plocly a
nedvoria

2
'l

2

2

2
2

2

2
1

1

2

30
37
25

99

4
4

4

21

21

16

4

4

oo

21

21

4
4

99

19
1

2

15850/ 4

15850t 5
15850t 6
15850i 9
'15850i 10
1545U 11

15450t 12

158501 13

15850/ 14
15850/ 16

158501 19
15850t 20
15850/ 21

15850t22
15850t 23
15850/ 38
15850/131

15850r132
15850t142
15850t143

117 Zastavane plochy a
nidvoria

21620 Zehady
26478 Zahrcdy
1935 Zahrady
9064 Zahrady
5905 Zahrady
9930 Zehrady
8084 Zahrady
2499 Zehrady
1153 Zehrady
1339 Zahrady
1471 Zahtady

16885 Zastavan6 plochy a
nadvoria

2374 Zeh.ady
509 Zehrady

1031 Zahrady
777 Zastavan6 plochy a

nedvoria
1222 Zahrcdy
3550 Zahrady
261 Zaslavan6 plochy a

nadvoria
Privny \rzt'ah k slavbe evidovanej na pozemlu 158501143le evidovani na liste vlastnictva cislo 1913,

15850i253

1545U254

15850/255
15850t264
't5850/265

15850/266
15850t267
158501268

15850/269
16254t261

16497t 14

16497t 15

16505/ I
16505/ 10
16505/ 1 l
16505t 23

nedvoria
ZAhrcdy
Zahrady
Zehtady
ZAhrady
Zahrady
Zehrady
Zehtady
Zastavane plochy a
nadvoria
Zagtavan6 plochy a
nedvoria
Zastavan6 plochy a

22187 Zastavan6 plochy a
nedvoria

16028 Zastavan6 plochy a

29545
3885
'167 4
169't
1638

45'188
8033

252
nadvoria

6a4a2 Z{hrcdy
65 Zdhrady

24675 Zahrady
60 Zastavan6 plochy a

nformativny Wpis t/J kiualizecia katastralneho portilu : 26.04.2013



PARCELY registra "C" evidovane na katastralnej mape

arcelnd iislo Vimera v m2 Druh pozemku Sp'sob vyui, p, Umiest, pozemku ftvny vzt h Druh ch,n,
nedvoria

16505/46 6632 Zastavan6 plocny a 21 2
nddvoria

16508/'l 23'18 Zastavan6 plochya 22 1

nadvoria
16508i11g 182 Zastavan6 plochy a 22 1

nadvoria
16508/155 467 Zastavan6 plochy a 99 1

nedvoria
16508/'167 91 Zastavan6 plochy a 99 2

nAdvoria
165461 1 154'l Zastavan6 plochy a tO 2

n6dvoria
J65461 I 2077 Zastavan6 plochy a 18 2

nadvoria
16546i I lg44 Zastavan6 plochya 18 2

nadvorla
165461 10 357 Zastavan6 plochy a 18 2

nadvoria
Legenda:

Sp6sob vyuiivania pozemku:

99 - Pozemok vyuZivani podla druhu pozemku
30 - Pozemok. na ldoram je ihrisko. Stadion. kipalisko. SpottovA d.6ha. autokemp. ftbarisko a ind
22 - Pozenok, na ktarcm je pastavene inzinierska stavba - cestne. miestna a iCebve kamunikdcia. lesnA cesta. pohe
cesta. chodnik. nekrytd parkovisko a ich suaasti
4 - Pozemak prevaine v zastavanom izemi abce alebo v zehtadkerskej osade. na ktorom sa pestuje zelenina. avacrc.
akrcsnd nizka a vysoke zelert a ind polnohospodArske plodiny
25 - Pazemak. na ktorom je postavene ostahe intinierska sLavba a jeJ siAas
18 - Pozenok. na ktoram je dvol
21 - Pozemok. na ktorcm je pastavend iniinierska stavba - dialnica a rychlostne komunikecia a jej sleaf].i
37 - Pozemok. na ktorom si skaly. svahy. rokliny. vimole, vysokE medze s krovim alebo kamenim a ind plochy. Kaft
nepaskytuji trvali iiitok
16 - Pozemok. na ktaram je postavene nebfave budova oznaCene sitpisnim eislom

Umiestnenie pazemku:
2 - Pozemok le umieslneni mimo zastavaneho izemia abce
| - Pozemok je umiestneni v zastavanom izemi obce

Prevny vzteh.
5 - Vlastnik pozemku nie je vlastnikom stavby postavenej na tomto pozemku {pozemkach)
9 - Duplicitne aleba viacnesobn4 vlastnictvo k tej stej nehnutetnosti alebo k jej Casti

PARCELY registra "E" evidovan6 na mape urdeneho oper6tu
arceltd disto Vimera v m2 Druh pozemku dvodni k.i. odet d. UO Umiest

pozemt<u
15852 120 Orne poda 0 2
16438 3627 Ornii poda 0 2
16533 74'1 Otll,a p6da 0 2
16534 542 Orna p6da 0 z
'16537 297 Olne p6da 0 2
16538 201 Orni p6da 0 2
16539 194 Orna p6da O 2
16540 741 Orne p6da 0 2
f6541 379 Orna p6da A 2
16542 58 Orn, p6da 0 2

U;iestnenie pazemku:

2 - Pgzemok je umiestneny mima zastavan'ho izemia obce

ASrE: VLASINICI A INE OPRAVNENE OSOBY
or, dislo riezvisko, meno (nAzov), rodnd priezvisko, detum narodenia, rodne iislo {rcO) a Spoluvlastnicky podiet

miesto tryat6ho pobytu (sidlo) vlastnika

Uaaslnikprdvnehovzlahu: Vlastnik
'1 Hlavn6 mesto Slovenskej .epubliky Bratislava, Primacialne nam. 1, 'l /'t

Bratislava. PSe 814 99, SR
rco:

nformativny \ ipis 213 ktualizaciakatastrilnehoporlalu: 26.04.2013



ot, iislo

tto:
Poznamka

ezvisko, meno {nezov), rodni priezvisko, datum narodenia, rodne disto (lCO) a Spotuvlastnicky podrcl
miesto trva!6ho pobytu (sidlo) vlastnlka

Poznemka

Titul nadobudnulia

Titul nadobudnutia
Titut nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutaa
'titul nadobudnutia
fitul nadobudnutia

Uaastnik pravneho vztahu:

2 Kretova hora,
SR

teo:
K vlastnikovi i. 1 je pod por. a. 2 niiiomni vzt'ah na pozemky registra 'C' parc,c. 15850/268, pa.c.i. 15850/269 ra
dobu od 25.08.2012 do 25.0a.2042 podt'a najomne, zmluvy d. 18830522'1200 zo dna 23.08.2012, N-55/12

Hodnovernost' tdajov katastra o pdve k nehnutel'nosti podta S39 ods.2 katastralneho
zekona k pozemku regislra C.KN parc. i,4358i4 zapisan6ho na LV'196, k,U.Trnavka na
zAklade tladosti e.55/mai,.pr6v. zo dia 04.07.1985, hospodarskej zmluvy o prevode spr6vy
nerodn6ho majetku zo dia 0'l,03.1982 a geometrick6ho pl6nu d, 243.255/143/83 bota
spochybnenA z dovodu duplicity vlaslnictva s pozemkom regtstra E.KN parc,a.4353
zapisan6ho na LV e.4595, k.[.lrnavka na zAklade rozhodnutia Obvodn6ho sUdu Brat,slava
3 c.O 1629/93, Dnot 293193-24 zo di.a 01.08-1994 a rozhodnulia Obvodn6ho sddu Bratislava
3 a.D 1630/S3-11, Dnot 313193 zo dria 31.0'1.1995,X-592/09
Hodnovernost' Idajov katastra podla S-u 39 ods,2 latastr6lneho zakona o pr6ve k
nehnutefnosti k casti pozemku registra C-XN p.a,15850/10 zapisatom na LV a.196
k.i.Trnavka na zeklade vyvlastnovacej dohody uzavretej dna 26.7.1960 bola spochybnene
z d6vodu duplacity vlastnictva s pozemkom regislra E.KN p.c.15850 zapisanim na LV c,
3356 k.a. Trnavka na zeklade Rozhodnutia o dedicslve D 't 846i 93 .X-708/20'10
Ziadost'o zapis - Vz 295/92
Ziadost'zo dia 20.9.1993 - Vz 326/93
Ziadost'o zaDis do KN zo dia 4.5.1994 - Vz 195194
Dodatok k Vz '195194 -Vz24ol94
ziadost'6. OSMM/265/97 o zaDis cP zo dna 24.1.1997. Vz 286/97
Ziadqst' 4. 50-97-Tu zo dia 20.1.1 997 . Vz'l 80i98
Ziadost' d.OSMir.773l98lse zo dia 16.2.1998 . Vz 970/01
Rozhodnutie 4.98/03331/OPPaLH zo dna 23.7.1998, rozhodnutie i. 109254/2008.
2333112.32944 zo di.a 08.07.2008, z-9119i 11

Na.iomca

s..,o., Dvoiekovo nabreiie 10, Bratislava, PSC 811 02,

ASf C: IARCHY
Bez zepisu.

htd tdaje:

ozftamka:
Bez zapisu,

GP d. 8/2005 - Vz 1398/05
Rekl. a. X-1093/07 - Vz 1489/07
C? 4312007, ( E2943 ), 2.2409/08 . Vz 989/08
GP i.17.3/2010
Protokol o oprave chyby c. X.19rU2011 zo di.a 17.5,2011
GP c. 6/2012, c. over.255120'12 na oddelenie pozemkov p.6. '15850/264 - 158501268. N-55/12
GP i. 30/20'12, d. ovet.123912012 na oddelenie pozemku p,c. 15850/269, N.55/'12
ZApis GP a. 048-M11412012 G.ovet. 2458112), R.3904112
Zdpis GP e. 1212r'11 |ov.e.76412011), R.3639/12
K vlastnikovi c. 'l je pod por. c.2 naiomni yzt'ah na pozemky regislra 'C' parc.d. 158501268. parc.a. 15850/269 na
dobu od 25.08.2012 do 25.08.2042 podra nrjomneJ zmluvy C. 188305221200 zo dia 23.08.2012, N-55/12

nformativny vtpis 3t3 ktualizecia katastralneho portdlu : 26.04.2913



VYPIS Z
Okres. Bratislava V
Obec BA-m.6. PETRZALKA
Katastralne rzemie: Petr2alka

GKU Bratislava

KATASTRA NEHNUTEUNOST1
Vytvoren6 cez katastralny portit

Diitum vyhotovenia
eas vyhotovenia:

02.0 5.2013

14:25i25

VYPIS Z LISTU VLASTNICTVA 8,. 2021
eAsf A: MAJETKovA PoDSTATA

PARCELY registra "C" evidovane na katastralnej mape

Parcelna eislo Vyntera v nt2 Druh pozemku
7ol 5 1504 Zastavan{-i plochy a

n a ovofla

Sp6sob vyui. p. Umiest. pozemku PAvny vzt'ah Druh ch.n.

22 1

891 12

90

91

964/ 6

1038i 5

1038/ 6

1067/ 8

1067t 13

11'15

1121

1122
1123

1't24
'1125t 1

1125t 2

1125t 3

1126
1127

't 128
1't29

'1165

1166

1167

1'168

1169

5753 Ostatne plochy
3732 Zastavan6 plochy a

nedvoria
'1243 Ostatnd plochy
8361 Ostatn6 plochy
4008 Zastavan6 plochy a

nedvoria
498 Zastavane plochy a

nadvoria
1347 Ostatn6 plochy
153 Ostatn6 plochy
935 Zastavanli plochy a

nadvoria
1553 Zastavan6 plochy a

nidvoria
859 Ostatn6 plochy
702 Zastavan6 plochy a

nidvoria
409 Ostatn6 plochy
'160 Ostatn6 plochy
247 Ostatn6 plochy
176 Ostatn{-i plochy
584 Ostatn6 plochy

4058 Zastavanli plochy a
n a dv oria

282 Ostatn6 plochy
'1758 Zastavan6 plochy a

nadvoria
470 Ostatn6 plochy
500 Zastavan6 plochy a

nedvoria
490 Zastavan6 plochy a

nidvoria
'1487 Ostatnd plochy

63 Zastavan6 plochy a
nedvoria

tol
37 I
22 1

22 'l

29 1

29 1

22 I

t)1

29|

29 1

29 I
30 1

29 I
29 I
22 'l

29 'l

17 ',l

29 1

22 I

29 'l

16 1

29

Privny vztah h stavbe evidovanej na pozemku '1169je evidovani na liste vlastnictva dislo'1880.
1170
2429t 1

3037 t 2

3045i 5

3045t 11

3778t 7
4301t 't2

4301t 14

522 Ostatn6 plochy
649 Ostatn6 plochy

1020 Orne poda
537 Zastavan6 plochy a

naldvo ria
537 Zastavand plochy a

nedvoria
48 Ostatn6 plochy

636 Zastavan6 plochy a
nidvoria

92 Zastavan6 plochy a
nadvoria

29 I
37 1

12
25 I

25 'l

29 1

't8 I

't8
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s206/ 13

52061 25

5206/ 38

52111 3

52111 5

5211l '19

52141 5

53871 2
5387/ 19

53a71 20

53A71 21

53871 26

5387/ 31

57431 1

5783/ 3
57a31 4
5793/ 1

57931 2

5793i 3

Legenda

Parceln' aislo Vimera v n12 Druh pozemku

52}3lg2 7 Zastavan6 Plochy a

nadvorla
324B6 Zastavan6 PlochY a

nadvoria
13305 Zastavane Plochy a

nadvoria
12 Zastavan6 Plochy a

nadvoria
2179 Zastavan6 Plochy a

nadvorla
4185 Zastavan6 Plochy a

nidvoria
10 Ostatn6 PlochY

145 Zastavan6 Plochy a

nidvoria
108'l Ostatn6 plochy
1771 Zastavan6 PlochY a

ne dvoria
756 zastavan6 Plochy a

n.ldvoria
527 Zastavan6 PlochY a

rradvoria
304 Zastavan6 Plochy a

n6dvoria
538 Ostatn6 PlochY

16944 Ostatn'-; PlochY
155 Ostatn6 Plochy

4755 Ostatrr6 PlochY
2196 Ostatne PlochY
4942 Ostatn6 plochy
570 Ostatn6 PlochY

lco :

Poznarmka

lnformativnY viPis

PARCELY registra "C" evidovan6 na katastr;lnej mape

Sp6sob vyuz. p. lJmiest. pozemku Prevny vzt'ah Druh ch n

16 'l

22 1

25 1

22 1

22 1

29 'l

22 I

37 1

22 1

22 1

22 1

18 'l

37 1

37 1

37 1

37 1

37 1

37 1

37 1

3/5 Aktualizacia katastralneho portalu: 26 04'2013

SpOsab vyui ivanta Pozemku' 1 Pozenak vyuzivat)i pra rcsili'1t1i virabu na ktarcn sa pe-stul(l abilnny'.okopaniny' krmoviny technick6 pladtn!

)"L,iiio o-iine'poLnonospoclarska plodiny aleba pozenok do'asne rtevyu|ivani pre rasllinnu vyrobu

29, pazemak, na ktoront ic okrasni )iiJi 
"liina 

u 
"iattskave 

zeleh, park a ine funkanat zeleh a lesni pozemok na

rckrcaind a Palovnicke v|Ltiivat)rc
3A Pazemak na Ktororn )e rttist\L) Stadrcn kipatisko Spaftave dreha' autokemp' bborisko a tne

22 pozenlok, na kLaram le pastar'clnti nil.tbrska stavba ceslnat miestna a iielav| kamunik^cia. lesne cesta, potn6

cesla choclnik, nekry16 parkawska a /ch siiiast/
25 - Pozer|,ok, na kIarcn p pastrvene astatna niinierska stavba a jej sLi6asli

37 Pazemak, na Rtorom su sKaty' svany roXliny vimole vysoke medze s kravim alebo kamenim aind plochy klord

neposkylujil INali it2itok
18 - Pazemak na ktaron )e dvor

17 - Pazemok, tta t(arcm p pas!avane buclava bez aznaienia s{tpisl)im 6islom

16 Pazemak na klorcn le paslavcne nebytav' budova aznaiena siptsn'im 
'islom

26 Pazemak na klaram Je rozoslitvanA slavba

D tu h ch iin e I t ej nehnute lha s|t

201 - Nehnute],A kutl[ln)a panlti)Lka Oerodne kultina pamtatka)

LJntiestnenE Pozemku
1 - Pazenak je umrcstneni' v za'slilvanonl uzetnt aDce

2 - Pozemok le umiestncni ntino zaslavan6ha Llzemta aDce

2-NepmkPozenku

eASi B: vLASTNict A tNE ?PRAVNENE oso8Y
por. eislo priezvisko, meno lna2()v), rodn6 p ezvisko, d6tum narcdenia, rcdnd eisb (eo) a spoluvlastnicky podiel

miesto tNal6ho pobytLt (sidlo) vlastnika

Uaastnik prdvneho vztahu Vlastnik

1 Hlavn6 mesto SlovenskcJ rcpubliky Bratislava' Primacialne nemestie 1

Bratislava, PSc 814 99. SR

1/1

iast' pozemku parc.i.585l o vymere 31 m2, parc'd 5937i 1 o vymere 594 m2' parc d 5861 o

'nmcre 12 m2 vvkipena v prospech SR-Slovenski spriva ciest i'o 003328 v zmysle

z;luv,t z 21.10.1002 podla V-4859/02 z 16 06'2004



GKU Bratislava

VVPIS z KATASTRA NEHNUTELNOSTI
okres: Bratislava v vytvoren6 cez katastrilny port6l

Obec: BA-m.d. PETRZALKA Ddtum vyhotovenia 02.05.2013
Katastralne dzemie: PetrZalka Cas vyhotovenia: ]L4j19i19

VVPIS z LISTU VLASTN1CTVA T,. 2644
AASi A MAJETK)VA PaDSTATA

PARCELY registra "C" evidovan6 na katastralnej mape

Parcelne eisb Vinerav m2 Druh pozemku Sp6sob vyui. p. Umiest. pozemku Prevny vzt'ah Druh ch.n.

212
2't6l 5

2'l6t 6

2't6t I

218t 4

218t 5

2't8t 6

402
403t 1

403t 2
404

406
408
409

4'10

413
416
417

4't8
419
420
42',l

510/ 1

510/ 3

510t 4

510/ 5

510/ 6

510t 7

s10/ 8

510/ I

510/ 10

510t 11

409 Ostatn6 plochy
2553 Zastavan6 plochy a

nAdvoria
35 Zastavan6 plochy a

nAdvoria
28 Zastavan6 plochy a

nidvoria
2843 Zastavane plochy a

nedvoria
34 Zastavan6 plochy a

nedvoria
61 Zastavane plochy a

nedvoria
3648 Ostatn6 plochy
842 Zastavane plochy a

n6dvoria
'19 Ostatn6 plochy

528 Zastavane plochy a
nddvoria

1665 Ostatn6 plochy
405 Ostatn6 plochy
905 Zastavan6 plochy a

nAdvoria
483 Ostatnci plochy

2605 Ostatn6 plochy
2742 Ostatn6 plochy
783 ZastavarrLi plochy a

nedvoria
707 Ostatn6 plochy
336 Ostatn6 plochy
272 Ostatn6 plochy
917 Ostatn6 plochy
'1 24 Zastavane plochy a

n6dvoria
20 Zastavan6 plochy a

n,rdvoria
20 Zastavan6 plochy a

nedvoria
20 Zastavani plochy a

nadvoria
21 ZastavanLi plochy a

nedvoria
22 Zastavane plochy a

nidv o ria
22 Zastavan6 plochy a

nedvoria
21 Zastavan6 plochy a

nidv o ria
20 Zastavan6 plochy a

nidv o ria
21 Zastavan6 plochy a

nidvoria

22

22

25

25

17

25

29

22

99
22

29

29
29

29

29
29
17

16

't6

16

't6

16

16

16

16

,l

1

1
,l

,l

1

1

'l
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PARCELY registra "C" evidovan6 na katastralnej mape

Parcelnd eislo Vinera v nt2 Druh pozemku Sp6sob vyui. p. Umiest. pozemku PrAvny vzt'ah Druh ch.n.

n adv oria
51071 52 'l Zastavan6 plochy a

n a dvoria
5107/ 53 1 Zastavan6 plochy a

nadvoria
51071 54 1 Zastavan6 plochy a

n idv o ria
51081 2 2294 Zastavanli plochy a

na dv o ria
5109/ 3 9912 Zastavan6 plochy a

nidvoria
5l.841 2 400 Zastavan6 plochy a

nadvoria
5193/ 4 137 zastavan6 plochy a

nadvorla
520l.1 a 6 Zastavan6 plochy a

naovorra
52011 I 23 Zastavand plochy a

n,r dvoria
52021 11 551 Zastavan6 plochy a

nidvorla
5202/ 1A 13 Zastavan6 plochy a

n a dvoria
5203/ 5 1629 Ostatn6 plochy
52031 47 974 Zastavan{-i plochy a

nidvoria
5203/ 48 231 Ostatn6 plochy
5203/ 83 67 Zaslavan6 plochy a

n,d v o ria
52031 93 7 Zastavan6 plochy a

n, d v oria
52031 94 10 Zastavan6 plochy a

nadvoria
52061 '14 3292 Zastavan6 plochy a

n advo ria
52061 '15 6903 zastavan6 plochy a

nadvo na
5206/ 16 13844 Zastavand plochy a_ n;dvoria
52061 17 1162 ZastavanO plochy a

naovo na
52061 18 962 Zastavano plochy a

nad vo na
52061 37 705 Zastavand plochy a

nadvolta
52061 40 '1980 Zastavand plochy a

nad vona
52oal 4 4294 Zastavan6 plochy a

na clvona
5209/ 5 1689 Zastavan6 plochy a

nidvoria
52091 11 1169 Zastavan6 Plochy a

nadvorla
52101 4 2'193 Zastavand Plochy a

nidvorla
52101 11 2091 Zastavan6 plochy a

n a clvofla
5217 8812 Ostatn6 plochy
52211 I 1977 Ostatnc plochy
522'll 1'l 107 Zastavan6 Plochy a

nadvoria
52211 26 8910 Zastavan6 plochy a

nidvofia
52211 27 398 Zastavane Plochy a

na(|vona
52211 29 2284 Ostatn6 plochy
52211 57 89 Zaslavan6 plochy a

nad v o ria
52211 58 1 zastavan6 plochy a

nidvorla

2

22

22

17

18

18

22

22

18

18

22

22

22

22

22

22

22

22

29

19

37
22

22
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PARCELY registra "C" evidovan6 na katastrSlnej mape

Parcelne eisb Vimera v m2 Druh pozemku
52221 21 2'13 Zastavan6 plochy a

nadvo na
5223t 11

5223t 12

5224t 1

5224t 6
5224t 7
5224t 8
52241 9

5224t 10
5224t 11

5224t 't2
5224t 13

5224t ',t4

5228t 1

5228t 2

5228t 3

52291 1

Sp6sob vyui. p. Umiest. pozemku Pravny vzt'ah Druh ch.n.

25 I

1476 Ostatn{-i plochy
42 Ostatn6 plochy

18279 Ostatn6 plochy
825 Ostatne plochy

1358 Ostatn{i plochy
21'12 Ostatn6 plochy
470 Ostatn{-i plochy

27754 Ostatn6 plochy
398 Ostatn6 plochy

5861 Ostatn6 plochy
3035 Ostatn6 plochy
2313 Ostatn{-i plochy
486 Ostatne plochy
279 Ostatn6 plochy
106 OstatnLi plochy
484 Zastavan6 plochy a

nidvoria

24
24
24
24
24
24
24

24
24
24
24
30
30
30
16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 5229/ 1 je evidovani na liste vlastnictva 6islo 2807.

s229t 2

52291 3

5229t 4

5231t 1

5231t 2

1305 Zastavan6 plochy a
n5dvoria

723 Zastavan6 plochy a
n6dvoria

309 Zastavan6 plochy a
nidvoria

'1924 Zastavan6 plochy a
nidvoria

393 Zastavan6 plochy a
nidvo ria

174 Zastavan6 plochy a
nidvoria

1363 Ostatn6 plochy
341 Ostatne plochy
202 Ostatn6 plochy

31982 VodnLi plochy
67900 Ostatn6 plochy
1974 Ostatn6 plochy

79 Zastavan6 plochy a
nedvoria

587 Zastavan6 plochy a
nAdvoria

30 Zastavan6 plochy a
nedvoria

21 Zastavan6 plochy a

1563
8l

20

nedvoria
Zah.ady
Zastavan6 plochy a
nidvo ria
Zastavan6 plochy a

16

25

16

16

'|

1

1

1

Pravny vztah k stavbe evidovanej na pozemku 5231/ 2 je evidovani na liste vlastnictva aislo 4002.

5231i 3 16

Prevny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 5231/ 3 je evidovani na liste vlastnictva dislo 4002.

5231t 4 42 Zastavan6 plochy a
nidvoria

Prevny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 5231/ 4je evidovani na liste vlastnictva dislo 4002.

'16

52331 4
52351 1

5235t 2

5236
52371 1

5237t 2

5356i I

5356/ l1

5356/ 13

5357 t 29
5358/ 1

5358/ 3

5359/ I
5359i 2

5359i 3

5359/ 4

5359/ 6
5359/ 7
5359/ 8
5359/ I

n idv o ria
262 Zihrcdy
270 Z hrcdy
37 3 Zahrc.ly
276 Zehftdy
188 Zahrady
156 Zihrady
253 Zehrcdy
378 Z hrcdy

1107 Zehrcdy

37
24
24
12
24
24
22

22

22

22
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PARCELY registra "C" evidovan6 na katastrelnej mape

Parcelne eislo Vinera v m2 Drull pozefiku Spdsob vyuZ. p. Umiest. pozemku Prevny vztbh Druh ch.n.

41
4',t
41
41

s359/ 10

5359/ 11

5359/ '12

5359/ 13

5359/ 14

5353/ 15

5359/ 16

5359/ 17

5359/ 1E

5359/ 19

5359/ 20
53591 21

5359t 22

5359/ 23
5359t 24
5359/ 25
5359/ 26
5359t 27
5359/ 28

5359/ 29

5359/ 30
5359/ 31

5359/ 32

5359/ 33
5359/ 34
5359/ 35

5359/ 37

5359/ 39
5359/ 40
5359/ 43
5359/ 44
5359i 45
5359/ 46
5359i 47
5359i 48
5359i 49
5359/ 50
5359/ 51

5359/ 52
5359/ 53
5.359/ 54
5359/ 55
5359/ 59
5359/ 63
5359/ 67
5359/ 69
5359/ 73
5361t 2

5362t 1

5363/ 2
5364t73
5364t75
537'1 1

5373/ 3
5375r 'l

5375t 2

5375t 16

537 51 21

5348
306

1 9.1

188

4o0 Z'lnady
177 Zahrady
358 Z6hrady
302 Zi'hrady
371 Zehtady
311 Zeftady
371 Zehtady
169 Zihrady
318 Zehrady
371 Zehrady
328 Z hrcdy
319 26hrady
364 Zehtady
362 Z hrady
329 Zehtady
325 Z htal,y
367 Zahrcdy
342 Zahrady
378 Z hrcdy
338 Za hrady
358 Zehrady
343 Zehqdy
366 Zihrady
333 Zahrady
378 Zahrady
365 Ze hrady
363 Zahrady

1953 Zahrady
363 Zihrady
314 zihedy
373 Zahrcdy
220 Zihrcdy
222 Zehftdy
134 Zahndy
411 Zihrcdy
89 Zihrady

345 Zahrady
297 Zehtady
379 Z;hrady

2505 Zetuady
163 Zehrady

4297 Z hrady
373 Zahrcdy
379 Zehndy
356 Z,hrady
396 Zehrady
59 Za hrady

305 Ze hrady
675 Zehftdy

5745 Zahndy
756 Zahrady
331 Z'hndy
32 Zahndy

139 Zastavan6 plochy a
n a dvoria
Z;hrady
Zastavan6 plochy a
n 6 dv oria
Zastavan6 plochy a
n6dvoria
Zastavan6 plochy a
nadvoria

22

1065 Zastavane plochy a
nardvoria
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Parcelne cislo Vimera v n12 Druh pozemku
2 Nalotn k pazcnku

PARCELY registra "C" evidovane na katastrelnej mape

Spdsob vyuz. p. Umiest. pozemku P6vny vzt'ah Druh ch.n.

Parcelnd eislo

942t 1

912t 2

Legenda

Umiest
pozemku

2

2

PARCELY registra "E" evidovane na mape

Vinlera v nt2 Druh pozemku

318 Zehrady
1041 Zehndy

urdenr!ho operitu
PAvodnE k.i. Poiet i. UO

0

0

Umieslnenie pazemku

2 - Pozemak le t1m@stneny mtnto zaslavanbha Lizetnta abce

Stavby
Sipisr{i iis/o na parcele aislo Dtuh stavby Popis stavby Dtuh ch.n. Umiest. stavby

1221 4481 11 MS VAVTLOVOVA 18

Privny vzt'ah k parcele na ktorej le2i stavba 1221 je evidovani na liste vlastnictva 6islo '1748.

1713 5183/ 6 9 oBYTNY DOM

Prevny vzt'ah k parcele na ktorej lez i stavba 17'13 je evidovani na liste vlastnictva aislo 21 19.

32og 1527 11 MS.TOPOLCIANS.I5
Pravny vzt'ah k parcele na ktorej leii stavba 3209 je evidovany na liste vlastnictva dislo '1748.

3517 510i 4 6 gaii
3517 510/ 5 6 garaz
3517 510i 6 6 garai
3517 510/ 7 6 ga62
3517 5101 8 6 gard2
3517 5101 I 6 gare:
3517 510/ 10 6 gatai
3517 5101 1'l 6 gatai
3517 5101 12 6 gatai
3517 510/ '13 6 ga6z
35'17 5101 '14 6 gafii
3517 5101 15 6 gar;Z
3517 510/'16 6 ga62
3517 5101 l7 6 gafti
35'17 510/ 18 6 garaz
3710 30211102 14 SO 02 vratnica
37'11 302'11100 15 SO 01 servisne hala
3712 30211101 14 SO 03 autoumyverei

Legerlda.
Dtuh slavby:

11 Budova pre skolstvo, na vzdel:lvan e a viskum
I BytovY dom

15 - Adminiskativna budova
14 - Budova obchodu a sluZreb

6 - lnd dopravne a telekomunikaanA budova (budova pristavu, gara2e k.yte parkovisko budova na radiove a televizne
vysielanie a in6)

Kod umiestnenta stavby:
1 - Stavba postavana na zemskom povrchu

EAST B: VLASTN|CI A INE OP,IAVNEIVE OSOBY

Por. eisb Priezvisko, meno (n6zov), rodne priezvisko, detum narodenia, rcdne eislo (lCO) a Spotuvtastnicky podiet
miesto twa16ho pobytu (sidlo) vlastnika

Uaastnik prAvneho vzt ahu Vlastnik
1 Hlavn6 mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primacielne namestie 1,

Bratislava. PSC 814 99. SR
1/1

reo :
Pozn,rmka Casl' pozemku parc.d.5947/6 o vimere 1483 fi2, parc.a.5947/10 o vymerc 12473 m2,

parc.i.5947111 o vimere 1001 n2, parc,8,5947126 o vimere 1933 m2, parc.a,5107 o vlimere
44085 m2 vykipeni v prospech SR-Slovenski spriva ciest iio 003328 v zmysle zmluvy z
21.10.2OO2 podl'a V-4859/02 z 1 6.06.2004(Rozelenen6 GP 58'1/a/06 a 581/b/06
pa rc.a.5947/6, 5947176; parc.a. 5947110, 5947178, 5947176; parc.i, 5947l1'l ,5947/76; pa rc.6.
5947 I 26,s947 17 7,5947/76; parc.a.51 07,51 07/36,51 07i37,5107/38)
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VYPIS Z
Okres: Bratislava V
Obec BA-m.d. PETRZALKA
Katastrdlne Lizemie Petrza lka

VVPIS
CASi A MAJETKOVA PADSTATA

Parceh6 eislo Vimera v m2 Druh pozemku
2 2502 Zastavan6 Plochy a

n a dv oria

GKU Bratislava

KATASTRA NEHNUTEI]NOSTI
Vytvoren6 cez katastrilny portil

DAtum vyhotovenia 02.05.2013

Casvyhotovenia: 14:22i19

Z LISTU VLASTNICTVA E. 1748

PARCELY registra "C" evidovanLi na katastrelnej mape

Sposob vyui. p. Umiest. pozemku PrAvny vzt'ah Druh ch.n.

22 1

3t 'l

3i5
3/6
3t 7

5

6/1
6t 2

7
8t 2

9

10

11t 1

12

13

't4

15

16

24
26
27

28

29

32

42

451

451

50/

50/

51

56

58

37

22

29
29
29
22

29
30
29
22

22

16

29

22

29
29
29
29
22

29

22

29
29
16

't6

6675 Ostatn6 plochy
43 Ostatn6 plochy
8 Ostatn6 plochy

'187 Ostatn6 plochy
'1388 Ostatn6 plochy
2991 Zastavan6 plochy a

nddvoria
'146 Ostatn6 plochy
555 Ostatn'i plochy
860 Ostatn6 plochy
13 Zastavan6 plochy a

n6dvoria
394 Ostatn6 plochy
886 Ostatn6 plochy

2270 Ostatnd plochy
690 Zastavan6 plochy a

n6dvoria
1976 Ostatn6 plochy
3375 Zastavan6 plochy a

nardvoria
261 Zastavan6 plochy a

n6dvoria
Prevny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku '15 je evidovani na liste vlastnictva dislo 3517.

579 Zastavan6 plochy a
nedvoria

2944 ZastavanLi plochy a
nidvoria

637 Ostatn6 plochy
943 Ostatn6 plochy

1730 Zastavan6 plochy a
nidvoria

157 Ostatn6 plochy
157 Ostatn6 plochy
108 Ostatn6 plochy

5568 Ostatrr6 plochy
216'1 Zastavan6 plochy a

nadvoria
274 Ostatn6 plochy
33 Zastavan6 plochy a

nadvoria
2014 Zastavan6 plochy a

nadvoria
26 Zastavan6 plochy a

nadvoria
290 Ostatn6 plochy

7221 Ostatne plochy
210 Zastavan6 plochy a

nidvoria
808 Zastavane plochy a

1

1

1

1

1

2

1

2 1

,|

1

1

1
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PARCELY registra "C" evidovane na katastralnej mape

Spdsob vyu;. p. Umiest. pozemku Pftvny vzt'ah Dtuh ch.n.Parcelni eislo Vinlerc v n2 Oruh pozemku
1025 211 Zastavan6 plochy a

nad vo ria
16

29
29
16

16

17

16

29

29

29
29
29
22

29
17

22

29
29

30

16

29
30
't6

29
29

29
29

17

1026

'1028

1029
1030

1031

1032

1033

'1034

1035

1036
1039

'1040

1041
1042
1043

1044
't0451 1

't045t 2

'1052

'1053

1056
1057t 2
1057 t 3
'1058

10ss

't062

'1063/ '1

1063t 2

1064

't066

1067t 2

1067t 3

1067t 4

't067t 12
1068
1069

1072

707 Zastavani plochy a
nadvoria

1600 Ostatn6 plochy
145 Ostatn6 plochy
488 Zastavan6 plochy a

nedvoria
2242 Zastavan' plochy a

nedvoria
'173 Zastavan6 plochy a

nidvoria
537 Zastavan6 plochy a

nidvoria
714 Ostatn6 plochy
206 Zastavan6 plochy a

nadvoria
236 Ostatn6 plochy
889 ZastavanL; plochy a

nedvoria
947 Ostatn6 plochy
457 Ostatn6 plochy
244 Ostatn6 plochy
358 Zastavan{-i plochy a

n6dvoria
299 Ostatn{i plochy

1778 Ostatn6 plochy
27 Zastavan6 plochy a

nAdvoria
7'11 Zastavan6 plochy a

n6dvoria
1573 Zastavan6 plochy a

nidvoria
560 Ostatn6 plochy

5022 Ostatn6 plochy
5 Ostatn6 plochy

959 Ostatne plochy
428 Zastavan6 plochy a

nidvoria
210 Zastavan6 plochy a

nedvoria
2175 Ostatn6 plochy
344 Ostatn6 plochy
209 Zastavan6 plochy a

nedvoria
633 Ostatne plochy

5121 Ostatn6 plochy
338 Zastavan6 plochy a

n idvoria
42 Zaslavan6 plochy a

n edvoria
2950 Ostatn6 plochy
667 Ostatrrd plochy
387 Zastavan6 plochy a

nAdvoria
282 Zastavane plochy a

n 5 dv oria

1

1

1

1

1

1

1
,|

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
,'

1

1

1079/ 1

1079/ 3

Privny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 1072je evidovani na liste vlastnictva cislo 2117.

28 Zastavan6 plochy a
n edv oria

31 Zastavan6 plochy a
nidvoria

't6
Prevny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 1079/ 3 je evidovani na liste vlastnictva aislo 2936,

1079t 4 23 Zastavan6 plochy a
nadv o ria

Privny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 1079/ 4je evidovani na liste vlastnictva aislo 2941.

10791 7 22 Zastavan6 plochy a 16 1
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Stavby
Sriprsr,6 ils/o na parcele eislo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby

\t|tEt\da vb y

11 - Budova pre Skolstvo. na vzde :rvanie a viskum
I - Bytovi dom
15 - Administralivna budova
14 - Budova obchodu a slu2 eb
6 - Ina dopravna a telekom!nikacna budova (budova pristavu. 9araze, kryl6 parkov sko budova na radiov6 atelevizne
vysrelanie a in6)
20 - lne budova
'18 Budova technrckej vybavenostr sidla (vymennikova stanca budova na rozvod energii derpac a a prederpevacra
stanica. Lrpravna vody transformadna stanica a rozvodria budova vodolemu alebo d stiareir odpadovich v6d a in6)

K6d unliestDenia stavby:
1 Stavba postavane na zemskom povrchu

EAsi B VLASTN1CI A NE APRAVNENE OSOBY

Por. aislo Priezvisko, meno (nAzov), rcdn6 priezvisko, d6tun narodenia, rodne eisb UeO) a Spoluvtastnicky podiet
miesto t.al6ho pobytu (sidlo) vlastnika

Udastnik prdvneho vztahu Vlastnik
1 Hlavn6 mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primacirlne nimestie 1, 1 / 1

Bratislava. PSC 814 99. SR
teo :

Poznimka Zaaatie sidneho konania o urcenie vlastnickeho priva k nehnutel'nosti - pozemkom
parc.d. 5105/65, parc.a. 5105/313, parc.c. 5105/447, P2-2287109

Poznirnka V zmysle ustanovenia S 39 ods.2 katastrelneho zakona hodnovernost'0dajov katastra o
prive k nehnutel'nostiam - k pozemkom parceln6 cislo 958/1a 958/2 bola spochybnena,
dvojit6 vlastnictvo s pozemkami registra C-KN parceln6 parceln6 d.5073/108 ostatna
plocha o vimere 256 m2, d.5078/8, zastavani plocha o vimere 1506 m2, c.508'1i32,
zastavane plocha o vymere 152 m2, d.5'104i5, ostatna plocha o vymere '1707 m2,
4.5105/332, ostatni plocha o vlimere 9647 m2 vedenimi na liste vlastnictva a.260
katastr;lne izemie Petrialka v prospech vlaslnika Univeft ita Komensk6ho v Bratislave,
lao:397865. so sidlom Safarikovo nim. 6. 8'18 06 Bratislava 16

Poznimka V zmysle ustanovenia S 39 ods.2 katastrilneho zikona hodnovernosl'idajov katastra o
prrve k nehnutel'nostiam - k pozemkom parceln6 dislo 958i1 a 958/2 bola spochybneni,
dvojit6 vlastnictvo s pozemkami registra C-KN parceln6 parceln6 d.5105/441 ostatne
plocha o vimere 633 m2, vedenom na liste vlastnictva 3687 katastralne izemie Petrialka v
prospech vlastnika Digital Park Einsteinova, a.s., ICO:358444'18, so sidlom Krizkova 9,811
04 Bratislava

Titul nadobudnutia REKL.C.5030/97 - POL.VZ 525197

Titul nadobudnutia REKL.C.5031/97
Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE PRIVAT.IVIAJETKU PODLA V-430/97 z'15.5.1997
Titul nadobudnutia ROZH.OU C.5016i96 Z 11.3.1997
Titul nadobudnutia ZIADOST O ZAPIS GP C,3'132'17041221411196
Titul nadobudnutia ZIADOST O ZAPIS GP C.31366503-127/96
Titul nadobudnutia ZIADOST O ZAPIS GP C.1'1909781-1/97
Titulnadobudnutia ZIADoSTozAPIS(RoZH,C,12197113192/NE-J4488A-75,SM)
Titut nadobudnutia zlADosi o zAPls {RozH.e - 2311/79-sAl
Titul nadobudnutia ZIADOST O ZAPIS (VYPIS KN,GP C.35681 2'17-39i 97)
Titul nadobudnutia ZIADOSI O ZAPIS (KOLAUD.VYST.326-4168/79-FS-36,POTVR.C.121971132221NE-J4498 A-

75,GP C .3't 3217 04t221-382196)
Titul nadobudnutia zlADosi o ZAPIS z 15.10.1997 + GP 1'1909561-62i97
Titul nadobudnutia ztADosi o zAPls G P-'t 't 650290-9 5/95 z 27.10.1997
Titul nadobudnutia ztADosi o zAPls GP-13992902-16197 Z n.a.1997
Titul nadobudnutia ztADosi o zAPls STAVBY z 3.12.1997(GP 3132',17041221-

249/97,KOLAUO.ROZHOD.,POTVR.O PRIOEL.SUP.e.)
Tirul nadobudnutia TlADosi o zAPls z 26.1.'1998 (GP321'14401-177t97.HZ NA PARC.C .1882/2,'1882i '16 A

14406)
Titul nadobudnutia ZIADOST O ZAPIS Z 7.7.1997 (GP C.31366503-051/97,P K V1.C.2775)
Tirul nadobudnutia zrADosT o zAPls z 26.1.t998(GP-31366503-110/97. PKVlei,2775. LV PRED THM)
Tirul nadobudnuria TtADosi o zAPlsz 11.2.'1998{GP-l190956'l-5/98. PK VL.C.'t.LV 20121

Titul nadobudnutia ROZHODNUTIE OU BA V C.5110/97/R Z 14.10.1997
Tirut nadobud utia 2tADosi o zAPls z 11.2.'1998 (GP-11909561-91/97, LV 202'1. KZ NA PARC.C.641)
Titul nadobudnutia RozHoDNUTIE OU BA V i.27l98i R zo DNA 17.2.199s
Titut nadobudnutia ztADosT o zAPls z 19.11.1gg7(ROZHODNUTIE 2N.12197/1583'l/N E-JA563-FA8 A-75,KOP|A

4 KM)
Titul nadobudnutia ZIADOST O ZAPIS Z 19.11.'1gg7(ROZHODNUTIE ZN.'l 2/97/15829/N E-JA56'| -FA6 A-75,KOPlA
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GKU Bratislava

VfP s z KATASTRA NEHNUTEINoSTi
Vytvoren6 cez katastralny podalOkres: Bratislava V

Obec: BA-m.a. OEV|N

Katas$dlne 0zemiei Devin
Datum vyhotovenia
eas vyhotoven ia:

02.05.2013

14:19:09

VYP S Z L STU VLASTNICTVA E. 2689
ASi A: MAJETKOVA PODSTATA

PARCELY registra "C" evidovan6 na katastralnej mape

arcelnd iislo Vimera v m2 Druh pozemku Sp6sob vyuZ. p. Umiest, pozemku revny vzteh Druh ch,n,

41052 Orn6 poda
2379 Zastavan6 plochy a

nadvoria
4807 Ostatn6 plochy

79660 Ornii p6da
39901 Trvala travne porasty

584 Ostatn6 plochy
32755 Orna poda

738 OrnA p6da
3893 Oma p6da

2388
2389

2390
239',l

2402
2403
2416
2447

Leganda:

1

37
1

7
37

1

1

1

10't
101

101

101

10't
101

101
101

101

sp6sab vyLriivanla pozemku
1 - Pozemak vyuZlvani pre rastlinni vyrcbu, na norom sa pestujti obilniny. okopaniny, krmaviny. technick-; pladin!.
zelenina a ind pofnohospadercke plodiny alebo pozemok doiasne nevyuiivani pre rastlinni vitobu
22 - Pozemok. na ktorom le pastavene inZinierska stavba - ce$ne- miestna a iteelove komunikecta. Iesna cesta, patnA
cesta. chodnik. nekMe Da*gvisko a ich siaasti
7 - Pazemak liky a pasienku tNalo parasteni tevami alebo pozemok doeasne ne\yuZivani pre trvali !,6vny porast

37 - Pozemak, na ktorom si skaly, svahy, tokliny, vimole, vysokd medze s krcvim alebo kamenim a ind plochy. ktara
neposkytuji tryaI'i ititak

Druh ch rAnenej ne h n utefnasti :
101 - Chdnene ktajlnne abbst

Umiestnenie pozemku.

2 - Pozemok je umiestneni mima zastavandho izemia abce

AsT B: VLASTN|CI A INE OPRAVNENE OSOBY

or, eisb riezvisko, meno @ezov, rodnd priezvisko, detum narcdenia, rodnd Eisto (eO) a Spoluvlastnicky podiet
miesto *val6ho pobytu (sidlo) vlastnika

Uaaslnikpr,vnehovztahur Vlastnil
1 Kretova hora, s.r.o., Ovoiekovo ndbrezie 10, Bratislava, Pse 811 02,

tco :

Tatul nadobudnutia Uznesenie okr, sidu Bratislava V c. Er 554/01 zo diia 27.1 .2003 o schvdleni priklepu pri
drazbe. Vz 168/04

Uaaslnik pravneho vzfahu: NAjomca
2 Hlavn6 mesto slovenskej fepubliky B.atislava, Primaci6lne nemestie 1 ,

Braiislava. PsC 814 99. SR
lco :

X vfastnikovi c. I ie pod por, c, 2 najomni vzt'ah na pozemky registra 'C' parc.c, 2388, 2389, 2390. 2391, 2392,2402.
2403,2446,2447 na dobu od 25.08.2012 do 25.08.2042 podla naiomrei zmluw c. 188305221200 zo dha 23.08.2012,
N.55112

ASi C ARCHY
Bez zapisu.

lnd 0daje:

1/1
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2 K vlastnikovi c. t ie pod por. c, 2 n6jomni vrt'ah na pozemky registra 'C' parc,d. 2388, 2389, 2390, 2391. 2392.
2402,2403,2446,2447 na dobu od 25.08.2012 do 25.08.2042 podla n6iomnei zmluvy c. 188305221200 zo dna
23.0a.2012, N-55t12

oznemka:
Bez zaoisu.

nformativny v\ipis 2i2 ktualizaciakatastrelnehooortdlu: 26.04.2013



























































































































NAGOPSOG3OTN

Ing. Du5an Pekrir
starosta mestskej dasti Bratislava - RuZinov

Bratislava
Star.: NM

V6Zeny prin primdtor.

v silade s dl. 8 Statftu hl. m. SR Bratislavl' na z6klade VaSej Ziadosti zo dia 09. 01. 2013
i.j.: MAGS SNM 32856/12127510113-5417210. dorudenej 15. 01. 2013

u d e l'u j e m

predchadzajfci sirhlas k prevodu vlastnickeho priva nel.mutel'nosti - pozemkov v kat. irz.

Tmrivka. pozemkov registra ,,C" :

!u'*j lllillillillllillxilllilillllilllillllllilllllllllffi llllil
a:a r

\z--ir1-r

. parc.d. 15850/268. zdhrady o v1'mere
o parc.d. 15850/269, zdhrady o vymere
do vlastnictva spolodnosti Kriil'ova hora.
Bratislava. ICO: 35 837 853.

45 188 m2,

8 033 m2,

s.r.o. so sidlom Dvoidkovo niibreZie 10, 811 02

Pre doplnenie uvddzame, Ze na zdklade Vaiej Ziadosti dj.: MAGS SNN{ 32856112-
31/264,+3 I o stanovisko k n:ijmu nehnutel'nosti v kat. uz. Trniivka:
. novovytvorendho pozemku parc. d. 15850/268, z6hrady vo vymere 45 188 mr.

vzniknutiho geometrickym pLinom d. 6/2012, oddelenim od pozemku parc. d. 15850i5
evidovan6ho ako parcela registra ..C" na LV d. 196, spoloinosti Kril'ova hora, s. r, o.,
so sidlom Dvoi6kovo n:ibreZie l0,8ll 02 Bratislava. IaO: 358i785i, za riielom
vyuZitia pozemkov mesta na prfpadnri realiziciu investiincj stavebnej dinnosti. teda na

realiz6ciu akychkofvek stavieb na pozemkoch tvoriacich predmet ndjmu v sflade
s platnym rizemnym pl:inom hlavn6ho mesta SR Bratislavl' a n6sledni komerdn6 v.vuZitie

realizovanych stavieb (predajom. preniijmom alebo akoukol'vek inou formou).
parkovanie motorov, ch vozidiel, skladovanie tovaru a materiilu v sirlade s prislu5nymi
vSeobecne zixiznymi pr6vnymi predpismi, vyuZitie pozemkov mesta Bratislavy na
organizovanie kultirrnych. spoloienskfch a Sporlovych podujati alebo prenechanie
pozemkov na organizovanie takychto aktivit tretej osobe. umiestiovanie reklamnych
zariadeni na dobu 30 rokov son vydal stihlu.\nt stdnorisko k ndjmu listom [.j.: Stur; Nfuf

CS 1 03 32/20 I 2/liAKU diia 2 5.6. 2A I 2.

Pozemok v kat. uz. Trnivka parc. d. 15850/268 o celkovej vlmere 45 188 ml . druh pozemku
zihrady a pozemok v kat. uz. Trnivka parc. d. 15850/269 o celkovej vymere 8033 m' , druh
pozemku zihrady s{i evidovan6 parcely registra,,C" na liste vlastnictva d. 196 vo vlastnictrc
hlavndho mesta SR Bratislavv

T liL, M, $fi gF.lTlt;L.Av"/

- D -02- 2013



--------T

Podl'a platn6ho fzemn6ho plinu. hl. m. SR Bratislavy r. 2007 v zneni neskorSich zmten
a doplnkov sa parc.d. 15850/286 ,15850/269 kat. uz. Trnivka nachidza v fzemi urdenom :

Druh urbanistickej lunkcie - predmetni fzemie:
Obdianska vybavenost' celomestskdho a nadmestsk6ho v"vznamu - lokalita: Ivfnska cesta

Charakteristika funkdnej plochy - 20l, rozvojov6 rizemie
Regulicitr podl'a k6du H - Index podlaZnej plochy IPP=2,1

Zristavba mestsk6ho typu
Index podlaZnej plochy
Index zastavanej plochy
Koeficient zelene

Zariadenia aredlov6ho typu
zdravotnictvo).
Index podlaznej plochy
Index zastavanej plochy
Koeficient zelene

S.VISIACA PLnTNA upo:

ROZPRACOVANA UPD :

b^?rr i I rrl 
^r\t/ l\AlvlNA

max. 2,I
mar.0,35
min.0,25

a komplexy s nirokom na vy55i podiel zelene (napr.

max. 2,1

max.0,30
min.0.30

Uzemnj pliin hl.m. SR Bratislary 2007
ZaD 0l - Uzemnli pLin hl.m. SR Bratislavy 3 1 .03.2008
ZaD 02 - Uzemny pl6n hl.m. SR Bratislavy 15.12.2011

s ridinnost'ou od 0l .02.2012

nie je evidovanf

rozvojovd [rzemie, funkdnl plocl.ra vo vnftornom meste

UPOZORNENIE:
Predmetne parcely d. 15850/268,158501269 v kat uz. Tmdvka sa nach6dzajr'i podfa ndvrhu
UPN komplexn6 rie5cnie v blizkosti ochranr-rdho pdsma OP Zeleznic, vysokorychlostnii trat'

- podzemnd trasy. V blizkosti je podl'r UPN navrh verejno - prospeSn;ich stavieb a stavieb vo
verejnon ziiujme navrhovanii stavba vo verejnom ziiujme- v1'sokor,v-chlostni trat'v r'iseku od

LhiS po odbodku eierna Voda.

ZAVER _ STANOVISKO KPREDAJU PARCIEL i. ISSSOIZOS,ISS501269 KAT. UZ.
TRNAVKA _ STANOVISKO Z HIADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA:
Na predmetnych pozemkoch sa v minulosti nachddzala sadovnicka 3k6lka ZARESu. Drevinl
boli p6vodne vy5k6lkovand v radocl.r. za poslednlich cca 20 rokov nardstli a vytvorili husty
porast. Na pozemku sa nailo pomerne vefa stdp vysokej zveri (srny) a boli spozorovanti
r6zne druhy vt[kor', napr. baZanty. Na zriklade tychto pozorovani usttdzujeme, Ze na

predmetnom rizemi sa za poslednych 20 rokov vytvorilo spoloienstvo rastlin a Zivodichov
s Domerne vvsokou biodiverzitou.

STANOVISKO Z HIADISKA UZPWEUO PLANU:
Prevocl po:emkov parc.i. 15.950i268,15850/269 v kut. uz. Trntivka je z hlttdiska zemn!tut

pldnu moZny.



re!od je potrebne uskutoinif'sirlade so \ setki.mi Llstanoveniami zdkona i. l3g/1991 zb.o majetku obci'zneni neskoriich predpisor'. vzt:ahujrlicimi sa na pre'od nehnutel'nosti.

S pozdra'" om

Vriienj pein

Doc. RNDr. Milan Ft6dnik, CSc.
Prim6tor hlavndho mesta SR Bratislaw
Primacidlne ndmestie 1,814 99 Bratislava

Prilohy:
r Ktjpia Uzemnoplinovace.;

IIARR/CS 1827 t2013/2NP3
infbrm6cie astanovisko
zo dia23.0L2012

lr
ll

t'\l:

k prevodu nehnutel'nosti d.j.:



Mestskd iasf Bratislava - Ruiinov
Mierov6 21,827 05 Bratislava?l?

ll,e:.\i ' : lt ')<'-i -t!.'-:::l
I\liestny rirqd tstC tsratislava - Rrriinov
Releril sprivy nehnutelnnriho m;:jetku
Mierov:i ?l
827 05 Bratislava

TUI

\/43 li-rt li$loizo dfra NaJe Iislo lbawje,4inka
Nlvt/CSi lloti 2013itALu l.iPlCSl8?7/20lJi2lul'3 tng. arch. lianzalikov6"&1.416
16.01.2013

parcelv fislo :

register nehnuteFnosti
pcdfa KN
katzuffilnc uzemie :

rozsah z;imeru :

Bn iislsYa
2l.0l.20ll

Vec
Uzemnoplfnovacis i form{cir a starrovisko k Jrrevodl pr:zemkov parc. i. 15850/269,

15850/26B v k:rt. 6zeni Trndvka.

ridcl rydania UPI :

15850/26t -zihracly; vj,:ner: 8033 nr2; LV {. 196

,,C" 15S50/2611 -zihrady;,'1mer: 45l8llnr'; l..Ve\. 196

K. U. tm&vKa
slanovisko k prevod u neirnulefnosli na zaklade iiadosti primiitora hl.
mesta SR Bratislary. lisront znadk-v; NIAGS SNM-32856/20 12,

27510/13-5417210 zo dia 09.01.2013, do vlastnictva Krdl'ova hora,
s, r.(}..

intbrmicia o irzem I

Na zrikl*de Va5ej i.iadosti, Mestskd dasl'Bralislava - Rufinov potwdzuje, 2e pre irzemie, v ktorom
sa nachidzajt Va:ni uvedenC parcely, si v [Jzrrnnom pldne hlavn{ho rnesLl SR J}ratislavy

stanovene nasl edo vn6 podmienky pre v-jstavbu:

I)Jt{lll IJR}}ANIS'|ICKI-) FUNKCIL - PREDMET}.iI UZIMIE:
Obcianska vybqtenos!' celonrcstsl<ltho a nadmest.t'kiho vlznamu - Ioknlita: banskd cesta

PRIPI jSI NT' A N L.PRIPU S-miE F i'NKdNIi VYUZTNE:
Charakieristika funktnej plochy - 201 (t'id'. tahufka v pr{lo/te); kad regldcie H

I N"I]],..NZ1TA ZA S TAV B Y

V zmysle platniho Uzemn6ho planu hlavndho mcsta SR Bralislary, ktory nadobudoi rldinnost'

1.9.20A7, nristedni Z.meny a doplnky 01 a Zmeuy a rioplnky {)2 (z-o dria 15.12.2011) s riiinnost'ou
od 01.02"2012, pre rozvojovd rizernie 201 .- olrdianska lybavenost' celomestskiho a nadmestskdho

qizna:nu, je platn6 regul6cia s k6dom H (t, j. H201), prc kdd H ntax. IPP = 2,1.

Inlen::lvna zllxr.avba cheraktenr obchodnlich a kultirno-spolodcnskjch konrplexov
Max. indcx zastayanej plachy:0,52; Max. index podlalnej plochy:2,1; Mirr. koeficlent z.elene: 0,15

Telef6nlFax
424628441e

r0o / DrC
2C?069S516

lnlerneUe-t:trail
uu{.14&o!.!!



-------

P.OZPMCOI/ANI LU'D

POZ*-LMKA :

fil:l:iln::f,l;fipp'i""r'v'0,:s; tulax' index potlla2nej plochv:2'1; lztin' koer'icrent zelene: 0'25

zaria<ienin arealovdho charakteru a komple.,<y s ndrokorn na rldli podiel aclenr (napr'

#:]:*it*,avanej ploclry:0,30; lvlax. i'dex podtaZnej plcchy:2,1; Min. k*eficient zele'e: 0'30

STITUCNA CHAILAKTERISTIKA IUNKENEJ PIT}CHY - 2OI' ROZ-VOJOVf U7}MIT'

|.jzemiaalca-lovakomplexol,<tbiianskejvybavenosliceli-:mestskdhoanadmestskdhclvl'znamu
skonkrdtl;mi n6rokrni ".;;;;;;*i 

pr:dfa funkdndho zameranja. Sridast''ru tizcrnia s{t

plocliy zelene. 'oaoe 
pl"tn'vl ;;-tud-;l p4"P {opravnd 

ateohnicke r'ybavenic' garSte

a zaria<icnia pre ps.iamu "'rf.rrf* 
ofrr*".'i"a;.i futrkcie bivania nesmie prekroeil' 30%

z celkr:vych podlafufch ploctr nadzemnei Easti z6stavby funktnej plochy'

SUV1SIACA PLAT'N| tiPD . L'lz:entni pldrt ltl n,esta SR Brutiskn2' 20A7

ion Oi | 1zenn! pldn hl mesttt SR' Bralislwv' 3 l 'fi'2A08

i"O gZ ' lJzenni' pldn hl nesta SR Bratisluvy'

1 5. I 2-20t t s itinnosfox od 0 1 02'20 I 2

nle ie eridt)vuf i
,o,ioirr,! izemie, fitndnd plor:ha va vmitornom mesle

L'POZORNENIE.

Prcrlmetniparcelyd.l5ts0|26g,15850/268vk.ii..t.mdvkasanachiclzajilpod|a-rralrhuUPN
komplexnerie5enievbiizkosti,.ochrarurihopiisma-oPZeleznic,q.sok<rrychlostrriitlat_
podzemnd trasy. V btlzkosti jc podla UI'N ndvrh. rereino-prospc3nl "-h stavieb a stavieb vo

vereinom z6ujme navlhovtr* sl"b" vo ver:ejnom 
'a*;n'* 

]uytiitoti"itrotr:ti trar' r' useku od UNS

ptr odboiku Cicrrrr Voda'

ZAVEI{-STANOVISKOKPREDAJUIARCIELE'T:SSOZES,i5850/268VK.Ti.TRNAVKA
Ii 

^Novrsro 
z I{LADISKA zlvoTNEHo PRoSI'REDIA

Napredmetrrj.chpozemkochsavminuitlstinac}rAdzalasadovnicka{k6lkaZAR-ESu"Drevinyb<lli
pdvodne rylkolkovane ".ui"ii,, "" 

pori.a,*"rr cca20 rokov uarlstli a vFvorili hustv' porast' Na

poz.emku sa naslo ponl.,o. u'"t"''i[o 
"t*q 

t:t1t-it-]:9 a boli spozorovand r6zne druhy wfkov'

napr. baianly. Na z-6klacle tlchto pozorr:r'ani irsudzujeme' Ze na predmetnom 6zomi sa za

posiedrrjch 20 rokov qtiorilo sFolodenslvo rasilin a Zivodichc'v s potnerne r'ysokou

bic'diverzitou.

Z ureden6ho cldvodu z hl'adiska Zivorndho prostredia s prevcrdom p<rzrmku ncsrihlasime' 
-

Sf \NO\TISKO Z HLADISKA UZIMNEl{O PLANU

Prcvod parciel i' 158501269, 15S50'G68 I lr'' 
ni'ir.uevka je z hl'sdislia rizemn6lo pl4nu -

rrrolnf. Vzhl'rttlom nr ;;;;;-ilferatu ZTAVPS prevod prcdmetnfch parciel *

rteodpor(lIiimr:.

irfonnAcie o ircAch r kapacitich ini-iniclskvch siet{ nach{dzajirci::.i:,}f"f"ii:ffiJffitH;.,1'



' ill'vslc plfuiovani:lro investiindho zdmeru. Tdto ir:zemnr;pldnovacia infonndcia nenahriidza 26rdznestanovisko lllagislr.{tu hl_ nr. SR l}rarislavy- k investidnej dinnosti podL,a {f 3a ods. 2 zrilona f .5a11976 Zb. o rizemnorn a $avebnom p.riaclku ( stavebnf zakon ) v z..neni neskor*ich predpisov aN 4, ods 3"pism. d) zrukona sNR i. 369/1990 Zb. o ol:ecnom zriatreni v zneni neskoriichpreoprsov. I JzcnmoplSrovocia i'formdcia k uvedenlim pozemkom plad jeclen rok odr_r driawdania, ak nebola schvalen;i novii iizemnopranovacia dokimentdcia, aiebo :": ,** a rioprnkv
n:r ziiklade ktorych bola vldand. Zarovei upozon'iujeme, re na (ri irir p*.iu mdze byt' vy<ianllzemnoplanovacia inlormacia viacer.in Ziatlatel,om.

Ing. Drian Pekir
slSrosta

v z-asttpeni
Vladimir Sloboda
z;jslupca staros{u

Prilolr;r; 1x tzrbul'ka - charakrerisrika fu'ki^ej piochy 201 /platna rJ?D *'/.aD 02l (kclpia)
lx grafick6 priL:ha d.2, Llr'r vlrcz z u-p\ - hr. mcsta. sR lJtatisrava (nrivrh, regul6cia)



4rnf ptin hlavndho mssta SR Braiislavy - ZaO s2

C, 
'. 

REGULACIA FUIIKC €HO VYUZIfiA PL6CH

uzetttn osdtnrusKEJ vygAvEntosrJ

poDMrENKy FUNKeNEfto vyuztTH pLOcH

uzemra afe6iov a kornplexov obdanskei vybavgnosli oalomestskeho a nadrnestskgho wznamu s konkrdtnvml

ff::if::,#,'j:::::::T'r:gk;yl'*.11ri-?*_"jiry srieasiou,lzemia zu pro"nt;;i;'";;;;;i;il;-"
I slraast' parteru, copravn6 a technick6 vybaveni€, ga*:" 

".ariao"*a fre pcianu a civ 1nu obranu.
Pod'el fu'rkc e biv:rnja n€s:'rc prekrca l 3id/o : cerko\ /'ch pocraznich proch n?dzemner aastj zash\,try fu.lkcnej

sposoBy vyu.ZtrtA FUNKefiicH pLOcH

provlidejfce
- zariadenia administrsfivy, spravy a jadenia
- zariadenia kult$ry a zAbavl
- ?_atiadeaia cir*vi a na rykol:il,anie obradov
. ubylovaci€zariadeniac4sicvn6ho,uchu
- 

=ar aden a ver€j16ho sfavovan:a
- zariadenia obchodu d stltieb
- zariadenia zdravotniciva € soctdlnej steros ivo:lti

pripustnd

V uzeftije p.ir)usind umrsstilovat' nalrna :

. integro,/anezariadenirobdianskejvybaverosti
- arerly vofndho dasu a aultifunkdne zadadania
- dcalov-A za,iaCenia veiejnej a gtetnej spdvy
- ze!6[ liniqvL a ploSni

pripustn6 v obmgdzenom rozsahu
V rzeml.i€ pdpustnd urtiestfrovat v obmedr:enorn rozsahlr najmd :

- btvanF v rozsahu do 30o/o z r.dtko\,tcjr nad2emnycfr podla:nych pi6ch flnkanej plochy
" zanadenia spodu. telovtchory a vothgho aasu
- vedecko -tedrnick6 a technologickA parky
- vodfie dochy ako stdasifpaderu a pldch zelene
- zarradenia dfcbnych prevddzok vtroby a sluiieb
- zaflao€nla na separovany zbe, komunelnych odpadov miesineho !^iznarnu vrdtane komunellnych odpadovs obsahom gkodlivifi z domrcnoFti

neprlpustrd
V uremi nie.ie pristupn6 untiestr:ovaf naima I

- zanildenia s negallyr,.yrni odinkami na stavby a zsiiadenia v ici okoli
- rQdirnd domy

- aredly prie*rysehych podnikov, zafiEdeQia priemy3elnej a pofnohospodaEke, Wroby- sklaCoy6 sreAiy, distrib$ene cenira a logtsticke parky, stavebnd civofy
- autckempingy

- slavby na individu{lnu fekredciu

^ Tariaden)a odpedoveho hospodr.stva okrem prlpustnich y obmed:enom rozsilhu
- tranzrtno vedenia teLfln,ck€i vytrayenosli nadraclen6ho vizl]a lu
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNY REGISTER
NA INTERNETE

Slovenskyt I X|EEnglish

ifficrusfi
sl)t't'r.l:

trEl"

Vfpis z Obchodn6ho
Tento vfpis m6 len informativny

Oddiel: Sro

registra Okresn6ho stidu Bratislava I

charakter a nie je pouiitel'nf pre privne rikony !

Obchodn6 meno:

Sidlo:

Co:

Deri zapisu:

Pr6vna forma:

Predmet dinnosti:

Kralova hora, s.ro.

Dvoiekovo nabreiie 10
Bratislava 811 02

35 837 853

10.06.2002

Spolodnosf s rudenim obmedzenym

kipa tovaru za !delom jeho predaja konedn6mu spotrebitefoviv
rozsahu vol'nej iivnosti

k0pa tovaru za feelom jeho predaja inym prev6dzkovateFom
Zivnosti v rozsahu vofnej:ivnosti

sprostredkovanie n6kupu, predaja a prenijmu nehnuteFnosti
/realitna kanceleria/

sprostredkovatelsk5 dinnosf v rozsahu voFnej iivnosti

reklamne, propagaan6 a inzedne ainnost

prenejom nehn utefnosti spojeny s poskytovanim inich ne:
zakladnich sluZieb

prieskum trhu

poradenslvo v oblasti obchodu

vydavatel'skA dinnost' v rozsahu vol'nej :ivnosti

usporadivanie Skoleni, seminerov a vzdel6vacich podujati

v'iroba videoprogramov v rozsahu voFnej iivnosti

prenrjom hnutel'nlich veci

obsbrevatel'sk6 slu:by spojen6 s pren6jmom nehnutel'nosti

prena.iom spotrebnej elektroniky

pren6jom motorowch vozidiel

prenajom strojov a pristrojov bez obsluhujUceho personalu

pren6jom nehnutefnosti bez poskytovania inich nei zakladnych
slu:ieb spojenYch s pren5jmom

Nova 6ra Tatier, a. s.
Lamadska cesta 3
Bratislava 841 04

Nova 6ra Tatier, a. s.
Vklad: 3 890 328 EUR Splaten6: 3 890 328 EI.JR

VloZka 6islo: 26708/B

(od:10.06.2002)

(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:10.06.2002)

(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:10-06.2002)

(od:10.06.2002)

(od:0'1.05.2009)

(od: 03.01 .20'l2)

(od: 15.08.2012)

Spoloanici:

VYSka vkladu kaid6ho
spolodnika:

122 2.5.2013 l5:07



Vypis z obchodndho registra SR

Statut6rny orgen:

Konanie menom
spolodnosti:

Zikladn6 imanie:

0al5ie p.rvne
skutodnosti:

DStum aktualiz6cie
0dajov:

Drtum Wpisu:

hnp: u ww.orsr.sVrlpis.asp?lD J5Jq5&SlD 2&P 0

ZAloin6 phvoi Na 26klade Zmluvy o zriadeni 26loin€ho pr6va na
obchodni podielzo dia 0t.08.2012 (podpisy overen6 07.08.2012)
zriad'uje sa na 100% obchodni podiel Nova dra Tatier, a. s.
26lotn€ prevo v prospech J&T BANKA, a. s., so sidlom Pobieini
297114,'186 OO Praha 8, le : 471 15 378 podnikaj0ca na izemi
Slovenskej republiky prostrednictvom organizaanej zlo:ky J&T
BANKA, a. s., poboaka zahranienej banky so sidlom: Dvoi kovo
nAbrezie 8, 8'll 02 Bratislava, ICO: 35 964 693, zapisane v
obchodnom registri Okresn6ho sUdu Bratislava l, oddiel: Po,
vloika d. 1320/8.

konateF

Ing. Monika Kotorova
Kraskova 6
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 21 .07 .20'lO

V mene spolodnosti kon6 a za riu podpisuje konatel' samostatne.

3 890 328 EUR Rozsah solatenia: 3 890 328 EUR

ObchodnA spoloanost' bola zaloZena zakladateFskou listinou vo
forme notarskej zepisnice 6. Nz 188/2002 zo dria 20.5.2002 podl'a S
57, S 't 05 -l53 Obchodn6ho zakonnika 6. 513/91 Zb. v zneni
neskorSich predpisov.

Rozhodn utie jedin6ho spoloinika o prevode obchodn6ho podielu
zo dia 30.9.2002. Znluva o prevode obchodn6ho podielu zo dia
30.9.2002. Nota.ska zeDisnica d. Nz 439/02 zo di.a'14.10.2002
osvedduj0ca rozhodnutie spolodnika o zmene zakladatel'skej
listiny.

ZvySenie zekladn6ho imana schvelen6 na valnom zhromaideni
dfia 29.11.2002. Spolodenske zmluva zo dia2.12.2002.

ZApisnica z valn6ho zhroma:denia zo dia 12.10.2003, Notarska
z5Disnica N 496/03. Nz 95601/2003 zo dia 22.10.2003 - rozhodnutie
jedin6ho spoloCnika.

Rozhodnutie jedineho spolodnika zo dia '19.8.2004.

Rozhod n utie jedin6ho spolodnika zo dia 24.04.2007 o prevode
obchodn6ho Dodielu.

Rozhodnutie jedin6ho spoloenika zo dia 21.05.2007.

Rozhodn utie jedin6ho spoloCnika zo dia 21.04.2009,

Rozhodntltie jedin6ho spoloinika zo dria 18.05.2009.

Rozhodnutie jedindho spolodnika zo dria 26.05.2009.

Rozhodnutie jed in6ho spoloinika zo dia 28.05.2009.

Rozhod n utie jedin6ho spoloanika zo dia 08.06.2009.

Rozhodn utie jedin6ho spoloinika zo d ia 21.07 .2010

Rozhodnutie jedin6ho spoloenika spolodnosti zo dtia 30.07.2012.

30.04.2013

02.05.2013

(od: 10.06.2002)

(od:30.07.2010)

(od:10.06.2002)

(od:01.05.2009)

(od:10.06.2002)

(od:11.11.2002)

(od:'10.02.2003)

(od:18.11.2003)

(od:27.08.2004)

(od:23.05.2007)

(od:13.06.2007)

(od:0t.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 obchodnom registri SR I Niivod na pouXvanie ORI I NaSa adresa M
$hl'ad6vanie podl'a : obchodneho mena identifikadndho iisla

sidla ] spisovej madky I priezviska a mena osoby

StrAnkovd hodiny na registrovlich sidoch
F'ormul6re na podiivanic n6vrhov na zapis do obchodndho registra

222 2.5.20t3 | 5.0',7



Vyipis z obchodndho registra SR http://www.orsr.skvypis.asp?lD'30265&SID:2&P 0

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Itrcmmt?
stl)n'fr:

Slovenskyt I ElgEnglish

OBCHODNY REGISTER
NA INTERNETE

Vfpis z Obchodn6ho
Tento vf pis mA len informativnY

Oddiel: Sa

registra Okresn6ho sridu Bratislava I

charakter a nie je pouiitel'nf pre privne rikony !

Obchodne meno:

Sidlo:

tco:

Dei zapisu:

Prevna foama:

Predmet dinnosti:

Statut6rny org6n:

Vlo:ka dislo: 2588/B

(od:16.06.2010)

(od:08.06.2005)

(od:08.07.'1999)

(od:08.07.1999)

(od:08.07.1999)

(od:08.07.1999)

(od:17.01.2001)

(od:17.01.2001)

(od:17.01.2001)

(od:17.01.2001)

(od:17.01.2001)

(od:17.0'1.200t)

(od:17.01.2001)

(od:17.01.2001)

(od:'17.01.2001)

(od:17.01.2001)

(od:09.02.2004)

(od:28.12.2011)

Novi 6ra Tatier, a. s.

Lamaaskl cesta 3

Bratislava 841 04

36 532 584

08.07.1999

Akciova spolodnosf

pren6jom nehnuteFnosti (bez poskytovania inich nei zekbdnych
sluZieb spojenYch s prenajmom)

ktpa tovaru v rozsahu voFnej iivnostiza tcelom jeho predaja

inym prevadzkovatefom :ivnosti lveFkoobchod/

k[pa tovaru v rozsahu vofnej zivnosti za Idelom jeho predaja

konedn6mu spotrebitefovi /maloobchod/

sprostredkovanie kipy, predaja a prenejmu nehnutelnosli

prenrjom nehnutefnosti spojeny s poskytovanim inych nez

zakladnYch sluiieb

obstaravatel'sk6 sluZby spojen6 s prenejmom nehnutel'nosti

obstaravatefsk6 sluiby spojen6 so spravou nehnutefnosti

reklamnA a propagaena dinnosf v rozsahu voFnej iivnosti

sprostredkovatel'ska dinnost'

\^iskum trhu

obchodn6 poradenstvo v rozsahu voFnej :ivnosti

predstavenswo

Rastislava Botlova - alen a predseda predstavenstva
Na Rivi6re 40/16
Bratislava-Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: I 4.1 2.20'11

Za spolodnost'konA a podpisuje predseda predstavenswa
samostatne, a to tak, Ze k napisan6mu alebo vytladen6mu nizvu
spoloanosti, menu a funkcii podpisu.iUci pripojisvoj podpis.

2 327 320 EUR Rozsah splatenia: 2 327 320 EUR

Po6et:701
Druh: kmeiov6
Podoba: listinn6
Forma: akcie na meno
Menovita hodnota: 3 320 EUR

Konanie menom
spoloenosti:

Zekladn6 imanie:

Akcie:

(od:09.02.2004)

(od:06.10.2009)

(od:06.'10.2009)

lz2 2.5.2013 15:07



Vyipis z obchodndho registra SR hftp://www.orsr.sldrypis.asp?lD:30265&SlD:2&P:0

Dozorne rada: Mgr.zdenka Hrdinovt {od: 26.10.2010)
Gallayova 19
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 30.09.2010

Ing. Peter eerni (od: 26.10.2010l
gudovita Fullu 3
Eratislava 841 05
Vznik funkcie: 30.09.2010

lng. Tomas Zamec tod: 26.10.2010)
Zvolenske 22
Bratislava 82t 09
Vznik funkcie: 30.09.2010

DalSie-pravne Akciova spolodnost'bola zaloten6 zakladatelskou zmruvou zo (od: 08.07.1999)skuto6nosli: d ia 08.06.,t 999 a jej Oodatkom d.1 zo dia 02.07.1999 podl,a SS 56
ai 75 a SS 154 a: 220 Obchodndho zakonnika 6.513/1991 zb. v
zneni neskorsich predpisov,

Rozhodnutie valn6ho zhromaidenia zo dria '19.5.2000 o zmene (od: 29.09.2000)
stanov (zmena sidla z: Lehote 5'l na: Vigfasska 8, Bratislava).

Osvedden ie o priebehu valn6ho zhromazdenia vo forme not6rskej (od: 17.01 .2001)
25pisnice zo dria 24.10.2000 4. N 794/00, Nz 750/00 na ktorom bola
schvabna zmena stanov v dasti oaedmet dinnosti.

N ot6rska zepisn ica N 653/03, Nz 122989/03 zo d a 17 .12.2003, a (od: 09.02.2004)
stanovy spoloanosti.

NoteGka zepisnica 6.N5212005,N2 207A212005, NCRIs 20532/2005 tod: 08.06.2005}
zo dria 11.05.2005 osveddujica p.iebeh mimoriadneho valn6ho
zhroma:denia. na ktorom bolo schvalend zviSenie zakladn6ho
imania.

No6rska zepis n ica N 1A1120'10, Nz 2032212010, NC Rls 20640/2010 tod: ,t 6.06.20,t O)
zo dia 07.06.2010 osveddujica priebeh mimoriadneho valn6ho
zhromaidenia - zmena obchodn6ho mena z: Lamex Invest, a.s.
na: Nova 6ra Talier, a. s.

Zepisnica z mimoriadneho valn6ho zhromaidenia zo dia (od: 29.07.20,10)
20.07.2010.

Zepisnica z valn6ho zhromazdenia zo dia 30.09.20't0. (od: 26.10.2010)

U pisnica z mimoriadneho valn6ho zhrcmaidenia zo dia b* 2g.1|2.2}1|1|\
14.12.2011.

Detum aktualizacie 
30.04.2013

uoalov:

Detum \.ipisu: 02.05.2013

O obchodnom registri SR I N6vod na pouXvanie ORI J NaSa adresa M
$hl'ad6vanie podla : obchodn6ho mena I identifrkadn6ho disla

sidla spisovej madky priezviska a mcna osoby

Strankovd hodiny na registrovych sirdoch
Formuldre na pod6vanie n6vrhov na zapis do obchodndho registra

222 2.5.2013 l5:07



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

Na5e dfslo

MACS OORl20l2

Vybar.uje/linka

Ing. KiczegoviVl33

Bratislava

06. 07 .2012

v Bratislave. k. ri. PetrZalka. k, ri. Trn:ivka spoloinosti Kr6l'ova hora. s.r'o.. so sidlom

spoloinosti Kril'ova hora. s.r.o.. so sidlom v Bratislave

TELEFON FAX BANKOVE SPOJENIE
vUB 6327012/o2oo

INTERNET E-I,4AIL

www. braiis lava.sk oor@ bratislava.sk
rco
603 48107/59 356 133 07/59 356 500
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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,

(cY



- 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.

ArA



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



Krilova hora, s.r.o.
Dooiikoao nibreiie 10,811 02 BrLttislaun

ICO: 35 837 E53, o Ol{ OS BrstislauLr I, odd[cl: Sro, aloik l[slo: 26708/B

Adresit:

Hlavn6 mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciilne nim. 1

814 99 Bratislava

V Bratislave diia 29.04.2013

Jhry

VEC
Ziadosf o uzavretie Zmluvy o vz6iomnom prevode pozemkov

Spolodnos( Krilova hora, s.r.o. ty'mto Ziada Hlavn6 mesto SR Bratislavu o rokovanie ouzaYreti

Zmluvy o vzijomnom prevode pozemkov a po dohodnutf podmienok o uzavretie takeito zmluvy,

ktorcj predmetom bude prevod pozemkov vo vlastnfctve spoloinosti Kr6l'ova hora, s.r.o. r'lokalite

Kr6lova hora, na Fllavn6 mesto SR Bratislavu, ako aj prevod pozemkov vo vlastnictve Hlavndho

mesta SR Bratislavy v katastr6lnych izemiach PetrZalka a Trn6vka, na spolodnosf KrAl'ova hora,

s.r.o.. Tirto Ziadost' od6vod iujemc nasledovne:

Na zasaclnuti dia 27. - 28. 06. 201,2 prijalo Mestsk6 zastr.rpitel'stvo Hlavn6ho rnesta SR Bratislavy

qzncsenie i. 67612012, ktorym okret.n in6ho schviililo n6jom pozemkov vo vlastnictve spoloinosti

Kr6lova hora, s.r.o., v lokalitc Krilova hora, r' prospech Hlavndho mesta SII Bratislavy, a nijom

pozemkov vo vlastnictve Hlavn6ho mesta SR Bratislavy, v katastrilnych irzerniach PcirZalka

a Trnivka, v prospech spoloinosti KrALova hora, s.r.o.. Na z6klade tohto uznesenia Mestsktiho

zastupitclstva Hlavndho mesta SR Bratislavy bola dfia 23.08.2012 uzavret6 Zmluva o vz6jomnom

n6jme pozen.rkov i. 18 83 0522 12 00.

Mestskd zastupitelstvo Hlavn6ho mesta SII Bratislavy v uvedenom uzneseni d. 67612012 okrem

in6ho stanovilo podmienku, ie kedykol'vek m6Ze d6jsl k prevodu pozemkov, ked Hlavn6 mcsto SR

Bratis\avabude pripraven€ zn6iat f inandn6 zataZenie.

Z6kon i. 595/2003 Z.z. o dan\ z prijrnov v zneni
nuvelizovani z ekonom d. 395/2012

bol s iiinnostou od 01.01.2013

ipraty si od dane z priimov

oslobodend takdeZ piimy obcf z pl

To znamen6, i.e akykol'vek pfipadn! prijem Hlavndho mesta SR Bratislavy z prevodu pozemkov,

ktore boli vyliie uvedenou nAjomnou zfitluvou prcnajatd spolotnosti KrAl'ova hora, sl.o' na



spolotnosf Kr6lova hora, s.r.o., bude oslobodeny od dane z priimu, ateda nebude spojeny so

2iadnym finaninym zafaZenim Hlavn6ho mesta SR Bratislavy'

Spoloinosf Kril'ova hora, s.r.o. preto iiada Hlavn6 mesto SR Bratislavu o rokovanie o uzavreti

Zmluvy o vzijomnom prevode pozemkov a po dohodnuti podmienok o uzavretie takeito zmluvy,

ktorou:

A/ Hlavn6 mesto SR Bratislava prevedie na spoloinosf Kr6lova hora, s.r.o. nasledovn6

pozemky:

(i) Okrcs Bratislava V. obec Bratislava - m. i. PetrZalka. katastrilne rizemie PetrZalka:

al Na liste vlastnictva t.2644:
- pozemok CKN parc. i.5206/16 o vlmere 13.844 m'?, zastavan6 plochy a n6dvoria

- pozemok CKN parc. d.5208/4 o vlrmere 4.294 m2, zastavand plochy a nidvoria
- pozernok CKN parc. d. 5209/5 o vymere '1.689 m2, zastavan6 plochy a n6dvori.l

- pozemok CKN parc. d.5210/4 o vymere 2.193 m2, zastavand plochy a nidvoria
- pozemok CKN parc. i. 5359/9 o vymere 1.102 m'?, ziihrady

- pozemok CKN parc. i. 5359/32 o vfmere 1.953 m'?, z6hrady

- pozemok CKN parc. i.5359/52 o vymere 2.505 m2, z6hrady

- pozemok CKN parc. d. 5359i54 o vymere 4.297 m1, zAhtady

b/ Na liste vlastnictva i. 1748:

- pozemok CKN parc. d. 106712 o vymere5.121 m'?, ostatn6 plochy,

c/ N.r listc vlastnictva i.2021:
- pozemok CKN Parc. i. 1067/8 o vymere 1.347 m'?, ostatn6 plochy,

(ii) Okres Bratislava IL obec Bratislava - m. i. Rr.rZinov, katast16lne irzernic Trnivka:

Na liste vlastnictva i. 196:

- pozemok CKN parc. d. 15850/268 o vymere 45.188 m2, zAhrady

- pozcr.nok CKN palc. i. 15850/269 o vytlere 8.033 rrr?, zihrady

a to za kfpnu cenu vo vfSke vSeobecnei hodnoty tj'chto pozemkov, stanovenei znaleckimi
posudkami,

B/ spolodnost' Krdl'ova hora, s.r.o. prevedie na H1avn6 mesto SR Bratislavu nasledovn6

pozemky:

Okres Bratislava IV. obec Braiislava * m. t Devin, katastrilne irzemie Devin:

Na liste vlastnictva i. 2689

- pozemok CKN parc. i.2388 o vymere 41 052 m2, orni p6da,

- pozemok CKN parc. i. 2389 o vymere 2 379 rt:.2, zastavan6 plochy a nidvoria,
- pozemok CKN parc. i. 2390 o vjmere 4 807 m'?, ostatn6 plochy,

- pozemok CKN parc. t.2391 o vymere 79 660 m'z, orn6 p6da,

- pozcr.nok CKN parc. i. 2392 o v!mere 39 901 m2, trval6 tr6vne porasty,

- pozemok CKN parc. i. 2402 o vlimere 584 m'?, ostatn6 plochy,

- pozemok CKN parc. d.2403 o vymere 32 755 m'?, orn6 p6da,



pozcmok CKN parc. d. 2446 o vimere 738 m2, ornd pdda,

pozemok CKN parc. t.2447 o vimerc 3 893 m2, orn6 p6da,

a to za kripnu cenu stanovenir dohodou medzi spoloinosfou Krilova hora, s.r.o. a Hlavnym

mestom SR Bratislavou v rovnakei vfbke, ako kripna cena podla pism. A/ vy56ie, za pozemky

vo vlastnictve Hlavn6ho mesta SR Bratislavy.

Spoloinos{ Kr6l'ova hora, s.r.o. sa siiasne zavitzuie, Ze po uzavreti Zmluvy o vzAjornnom prevode

pozemkov nahradi Hlavn6mu mestu SR Bratislave n6klady na vypracovanie znaleckych posudkov

na urienie vieobecnej hodnoty pozemkov vo vlastnictve spoloinosti KriLova hora, s.r.o.

a pozemkov vo vlastnictve Hlavn6ho mesta SR Bratislavy, ktorych vvpracovanie na zAklade Ziadosti

spoloinosti KrilLova hora, s.r.o. zabezpciilo Hlavn6 mesto SR Bratislava.

Spoloinosl Kr6l'ova hora, s.r.o. navrhujc, aby bola kipna cena zamieianych pozemkov (t.j.

pozemkov Hlavn6ho mesta SR Bratislavy ako aj pozemkov spoloinosti Krilova hora, s.r.o.) r-rrieni

vo Vyike stanovenej znaleckfmi posudkami i. 2112012 ai. 3717012 vypracovanlimi Ing. Jozefom

Fajnorom diia 13.4.2012 a20.6"2072, t.j. vo vySke 78 457 205,07 EUIi. VzSjomnf zimenu Pozemkov
navrhuje spoloinost KreLova hora, s.r.o. uskutoinif bez finanin6ho doplatku, t.i. zApoitom kLipnych

cien uvedenych v predchAdzajicej vete.

Spoloinosd Kr6lova hora, s.r.o. dalej Liada, aby prcdmetom navrhovanej Zmluvy o vzajomnom

prevodc pozemkov bolo taktieZ postipenie pr6v spolodnosti KrAl'ova hora, s.r.o. na I{lavn6 mesto

SR Bratislavu, a to pr6v (licencie) na pouZitie architektonickych diel, v1'jadrenych projcktovor.r

d6kument6cior-r pre rizemn6 rozhodnutie stavby, ktor6 bola vypracovanA pre spoloinost' Kril'ova

hora, s.r.o. vo vzt'ahu k pozemkom v lokalite KrAIova hora. Spolotnosf KrAlova hora, s.r.o. v prilohc

tcjto Ziadosti predklad6 sirhlas s postupenim licencie na pouZitie architektonickych die), udeleny

zhotovitel'orn - spolodnosfou GFI, a.s., ako aj zodpovednym projektantom Ing. arch. Radoslavom

Greimalom,

S pozdravom, ,/

Kril'ova hora, s.r.o.
-Monika 

Kotorov6

/'konatcl'



SUHLAS

s postdpenim licencie
na pouiitie architektonickfch diel

Spolotnost GFl, a.s., sidlo: Brnianska 49,811 04 Bratislava, ICO: 36 735 230, na zdklade

Zmluvy o dielo a Licenenej zmluvy zo dtia 02.09.2010, uzavretei so spoloinostou Krdfova

hora, s.r.o., Dvoidkovo nibreiie 10, 811 02 gratislava, leo: 35 837 853, ktor6 (zmluva) bola

zmeneni a doplnend dodatkom i. 1 zo dria 01.10.2011 adodatkoma 2zo dia 2107.2012,
vypracovala a spoloinosti Krdlova hora, s.r.o. odovzdala:

. projeltovi dokumenticiu pre Uzemn6 rozhodnutie stavby,,Krdfova hora, revizia A",

. doplnenu (aktualizovanu) proiektov0 dokumentdciu pre rizemnd rozhodnutie stavby

,,Krdfova hora, revizia B"

Zodpovednrlm projektantom uvedenlich projektovrich dokumentdcii, ako aj autorom
architektonickvch diet, vyjadrenri'ch uvedenimi projektor{mi dokumentdciami bol Ing- arch.

Radoslav Gredmal.

Vyiiie uvedenou zmluvou v zneni jej dodatkov udelila spolodnosl GFl, a.s. spoloinosti
Krdfova hora, s.r.o. iasovo a ozemne neobmedzen!' su hlas na pouiitie architektonickich diel,

Wadrenich uvedenimi projektov,j'mi dokumentdciami, a to na vietky znime spdsoby
pou:itia diela, na.lm; na whotovenie rozmnoienim projektovej dokumenticie v akomkofvek
rozsahu a akrimkolvek sp6sobom, modifikovanie a aktualizovanie projektovej dokumentdcie,
zaradenie do suborneho diela, spojenie s invm dielom, zverejnenie projekovel
dokumenticie, verejnd vystavenie projektovej dokumentdcie.

Spoloinosf GFt, a.s. a pdn Ing. arch. Radoslav Greamal timto suhlasia, aby spoloinost'
K16Iova hora, s.r.o. v srivislosti s prevodom pozemkov v katastrdlnom rizemi Devin, v lokalite
Krdlova hora, na Hlavn6 mesto Slovenske.j republiky Bratislavu postupila na Hlavnd mesto

Slovenskej republiky Bratislavu licenciu na pouiitie architektonickich diel, vyjadrenfch
uvedenrf m i projektovymi dokumentdciami.

Bratislava, dia 8.11.2012

Ff, a.s.

g. arch. Rddoslav Greimal
predseda predstavenstva







Vypis
zo zasadnutia komisie finanenej strategie a pre spravu a podnikanie s maietkom mesta MsZ

konaneho dna 12.2.2013

K bodu a. 1a
N6vrh na uzavretie zmluvy o vz6jomnom prevode pozemkov v Bratislave, k. I Petrzalka a Trnavka,
vo vlastnictve hlavn6ho mesta SR Bratislavy, a pozemkov v k. u Devin vo vlastnictve spolodnosti
Krafova hora, s.r.o , so sidlom v Bratislave, ako pripadu hodneho osobitn6ho zretefa

Navrh uznesenia:
Komisia finanenej strategie a pre spr6vu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
- Ziada zverejnit' znaleck€ posudky na webovei stranke hlavn6ho mesta SR Bratislavy

s dodrzanim ochrany osobnych udajov (termin okamzite)
- navrhuje zd6vodu ochrany verejn6ho ziujmu vykonat' zemenu za povodnf znaleckf

hodnotu ( cca 1 8 mil. Euro )

Hlasovanie:
pritomni: 7,za: 6, proti:

Za spravnost' opisu : Ing.
V Bratislave, 12.2.2013



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.  

- - - 

 



 
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. 21/2012, spracovaným Ing. Jozefom Fajnorom, znalcom 
z odboru stavebníctvo, odvetvie 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 3.461.553,76 €, 
 

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 1.073.671,76 €, 
 

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 422.317,56 €, 
 

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 548.337,72 €. 

 
3. Znaleckým posudkom č. 21/2012, spracovaným Ing. Jozefom Fajnorom, znalcom 

z odboru stavebníctvo, odvetvie 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 189.606,96 €, 
 

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 334.509,84 €, 
 

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 429.056,40 €, 
 



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 735.990,16 €. 

 
4. Znaleckým posudkom č. 21/2012, spracovaným Ing. Jozefom Fajnorom, znalcom 

z odboru stavebníctvo, odvetvie 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 1.625.712,66 €, 
 

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 427.618,62 €. 

 
5. Znaleckým posudkom č. 21/2012, spracovaným Ing. Jozefom Fajnorom, znalcom 

z odboru stavebníctvo, odvetvie 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 7.818.879,64 €. 
 

6. Znaleckým posudkom č. 37/2012, spracovaným Ing. Jozefom Fajnorom, znalcom 
z odboru stavebníctvo, odvetvie 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 1.389.949,99 €. 
 

 
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 a to za dohodnutú 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 3.461.553,76 €, 
 

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 1.073.671,76 €, 
 

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 422.317,56 €, 
 

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 548.337,72 €, 
 

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 
189.606,96 €, 
 

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 
334.509,84 €, 
 

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 
429.056,40 €, 
 



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 
735.990,16 €, 
 

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 
1.625.712,66 €, 
 

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 
427.618,62 €, 
 

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 
7.818.879,64 €, 
 

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 
1.389.949,99 €, 

 
teda za celkovú kúpnu cenu vo výške 18.457.205,07 € (slovom osemnásť miliónov 
štyristopäťdesiatsedemtisíc dvestopäť Eur 07 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 
3.691.581,32 €, 
 

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 4.012,28 € + 20% DPH, teda za kúpnu cenu 
spolu 4.814,74 €, 
 

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 153.824,12 €, 
 



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 387.031,06 € + 20% DPH, teda za kúpnu cenu spolu 464.437,27 
€, 
 

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 93.971,12 €, 
 

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 4.703.836,83 € + 20% DPH, teda za kúpnu cenu spolu 
5.644.604,20 €, 
 

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 
3.051.858,29 €, 
 

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 3.652.927,13 € + 20% DPH, teda za kúpnu 
cenu spolu 4.383.512,56 €, 
 

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 100.463,48 €, 
 

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   
13.352,45 €, 
 

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 
748.903,34 €, 
 

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 
16.873,47 €, 



 
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 
89.008,71 €, 
 

teda za celkovú kúpnu cenu vo výške 18.457.205,07€ (slovom osemnásť miliónov 
štyristopäťdesiatsedemtisíc dvestopäť Eur 07 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 18.457.205,07 €, s nárokom spoločnosti Kráľova hora voči 
Hlavnému mestu SR Bratislave na zaplatenie kúpnej ceny za Pozemky vo vlastníctve 
spoločnosti Kráľova hora vo výške 18.457.205,07 €. 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, a to započítaním 
vzájomných pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosti Kráľova hora. 
 

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 č. 70/2012 Ing. Dušana Holíka, vo 

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

b. náklady na spracovanie znaleckého posudku č. 71/2012 Ing. Dušana Holíka, vo 
výške 498,00 €, pod variabilným symbolom [..........], 
 

c. náklady na spracovanie znaleckého posudku č. 73/2012 Ing. Dušana Holíka, vo 
výške 498,00 €, pod variabilným symbolom [..........], 
 

d. náklady na spracovanie znaleckého posudku č. 74/2012 Ing. Dušana Holíka, vo 
výške 498,00 €, pod variabilným symbolom [..........], 
 

e. náklady na spracovanie znaleckého posudku č. 75/2012 Ing. Dušana Holíka, vo 
výške 498,00 €, pod variabilným symbolom [..........], 
 

f. náklady na spracovanie znaleckého posudku č. 72/2012 Ing. Dušana Holíka 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 
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: bude prijatá a nadobudne 
účinnosť legislatívna zmena, v dôsledku ktorej so zámenou (prevodom) pozemkov 
nebude spojené žiadne daňové zaťaženie Hlavného mesta SR Bratislavy, alebo Hlavné 
mesto SR Bratislava písomne oznámi spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., že je pripravené 
znášať daňové zaťaženie vyplývajúce zo zámeny pozemkov, alebo 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.  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 31960/2012/256638, 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. 1 tohto článku tejto Zmluvy ukáže ako 
nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce, alebo ak dôjde k porušeniu záväzkov podľa 
ods. 2 tohto 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.   

 
4. Spoločnosť Kráľova hora berie na vedomie, že na Okresnom súde Bratislava V je 

vedené konanie č. 41C 238/12 v právnej veci navrhovateľa Ing. Jána Hrčku proti 
odporcovi v 1. rade Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a odporcovi v 2. rade 
Kráľova hora, s.r.o. – ide o návrh na určenie neplatnosti právneho úkonu – Zmluvy 
o vzájomnom nájme pozemkov, zo dňa 23.08.2012, v zmysle § 80 písm. c) zákona č. 
99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok).  

 
 

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. 1 tohto článku tejto Zmluvy ukáže ako 
nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce, alebo ak dôjde k porušeniu záväzkov podľa 
ods. 2 tohto 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.   

 



4. Hlavné mesto SR Bratislava berie na vedomie, že na Okresnom súde Bratislava 
V je vedené konanie č. 41C 238/12 v právnej veci navrhovateľa Ing. Jána Hrčku 
proti odporcovi v 1. rade Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
a odporcovi v 2. rade Kráľova hora, s.r.o. – ide o návrh na určenie neplatnosti 
právneho úkonu – Zmluvy o vzájomnom nájme pozemkov, zo dňa 23.08.2012, 
v zmysle § 80 písm. c) zákona č. 99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok).  

 
 

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 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.: 5.2.7 
5.7 

 

Uznesenie č. 867/2013 
     zo dňa 16. 05. 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 18 457 205,07 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 18 457 205,07  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. 06. 2012 bola uzavretá zmluva 
o vzájomnom nájme pozemkov č. 18 83 0522 1200 zo dňa 23. 08. 2012. V uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 676/2012 zo dňa 27. – 28. 06. 
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. 08. 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.  

- - - 

 


