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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR                                     
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti v k. ú. 
Petržalka, pozemku  parc. č. 4301/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 636 m2, 
evidovaného ako pozemok registra „C“, zapísaného na LV č. 2021, spoločnosti MEDITRADE 
spol. s r. o., so sídlom Levočská 1, Bratislava, IČO 17 312 001, za cenu 142,00 Eur/m2, t. z. za 
cenu celkom  90 312,00 Eur, s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 

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

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

zmluvnými stranami.  
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci je vlastníkom susedných 
nehnuteľností, a to stavby so súp. č. 2101, situovanej na pozemku registra „C“ parc. č. 4299/2, 
k. ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 3556 a pozemkov registra „C“, parc. č. 4299/1 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 220 m2, parc. č. 4299/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
208 m2, parc. č. 4301/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1248 m2, parc. č. 4301/11 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2 a parc. č. 4301/13 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 416 m2, k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 3556. Kúpou pozemku parc. č. 4301/12 
k. ú. Petržalka dôjde k sceleniu pozemkov vo vlastníctve kupujúceho, ktorý v súčasnosti 
pripravuje podklady pre projekt parkových a sadovníckych úprav, ktorými sa docieli obnova 
a zveľadenie areálu v okolí stavby vo vlastníctve kupujúceho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET   : Návrh na predaj pozemku v k. ú. Petržalka, 

parc. č. 4301/12, ako prípadu hodného osobitného zreteľa  
 
ŽIADATE Ľ   : MEDITRADE spol. s r. o. 
     Levočská 1, 851 01 Bratislava 
     IČO: 17 312 001  
      
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU  
 
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
4301/12  zastavané plochy a nádvoria   636                  LV č. 2021 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku parc. č. 4301/12 k. ú. Petržalka, 
zapísaného na LV č. 2021. Predmetný pozemok sa nachádza na rohu ulíc Rusovská cesta 
a Viedenská cesta v Bratislave. V súčasnosti je pozemok využívaný ako verejná zeleň.  
 Žiadateľ je výlučným vlastníkom stavby so súp. č. 2101, situovanej na pozemku parc. č. 
4299/2 k. ú. Petržalka a susedných pozemkov parc. č. 4301/1, 4301/11, 4301/13, 4299/1, 
4299/2 k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 3556. Spoločnosť MEDITRADE spol. s.r.o. ako 
vlastník susedného areálu plánuje na svojich pozemkoch umiestniť umelecké dielo – sochu od 
známeho umelca Juraja Čuteka, predstavujúcu zraneného antického hrdinu Achillesa s kópiou 
a štítom. Originálnym je využitie štítu a kópie ako prirodzených slnečných hodín. Záujmový 
pozemok bude tvoriť súčasť pripravovaných parkových a sadovníckych úprav, ktorými sa 
docieli obnova a zveľadenie areálu v okolí budovy vo vlastníctve žiadateľa. Revitalizovaný 
park bude verejne prístupný. Súčasťou žiadosti je snímka pripravovaného projektu.    

Dovoľujeme si informovať,  že na časti prevádzaného pozemku je situovaný pamätník 
symbolizujúci vstup Sovietskych vojsk na územie Bratislavy. Pamätník je celomestskou 
pamätihodnosťou vedený v zozname pamätihodností pod č. BA-1-C.14 a zároveň je aj 
vojnovým hrobom podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch. Súčasným 
správcom pamätníka je mestská organizácia Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. 
Žiadateľ bude v kúpnej zmluve zaviazaný umožniť výkon správy pamätníka príslušnou 
organizáciou. Zároveň sa žiadateľ v kúpnej zmluve zaviaže strpieť na pozemku parc. č. 
4301/12 k. ú. Petržalka podzemné káblové vedenie verejného osvetlenia. Celý 
novovybudovaný park spolu s umiestnenými sochami bude v budúcnosti slúžiť širokej 
verejnosti ako areál oddychu a relaxu s tým, že žiadateľ bude v zmluve zaviazaný dodržať 
verejný účel využívania vybudovaného parku. Zároveň sa žiadateľ v kúpnej zmluve zaviaže, že 
vybudovaný areál neoplotí a pamätník  zostane umiestnený na verejné prístupnom mieste. 

V zmysle záverov z operatívnej porady pána primátora zo dňa 25.02.2013 bolo 
požiadané o stanovisko oddelenie kultúry a športu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
a Mestský ústav ochrany pamiatok za účelom posúdenia umiestnenia uvedeného pamätníka. 
Podľa predloženého stanoviska zo dňa 04.03.2013, ktoré tvorí prílohu k materiálu, predmetný 
pamätník je zároveň vojnovým hrobom podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch. 
Z tohto dôvodu bude žiadateľ v kúpnej zmluve zaviazaný zachovať ochranné pásmo pamätníka 
v okruhu 10 m, čo vyplýva z Koncepcie narábania s pamätníkmi, pomníkmi, výtvarnými 
dielami a pamätnými tabuľami na území hlavného mesta SR Bratislavy.  V zmysle stanoviska 
Mestského ústavu ochrany pamiatok ( stanovisko tvorí prílohu materiálu ) bude žiadateľ taktiež 
zaviazaný, aby v lehote najneskôr do 60 dní od podpisu kúpnej zmluvy požiadal Mestský ústav 



ochrany pamiatok o stanovisko k umiestneniu sochy Achillesa od sochára Juraja Čuteka na 
pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa. 

 
 
  

 Podľa znaleckého posudku č. 39/2011 zo dňa 03.10.2011, vyhotoveného znalcom Ing. 
Jozefom Fajnorom, je všeobecná hodnota pozemku parc. č. 4301/12 ocenená na 89 784,12 Eur,                
t. z. 141,17 Eur/m2.     
 Predaj uvedeného pozemku sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
s tým, že obecné zastupiteľstvo musí rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
 Na uvedený pozemok nemá hlavné mesto SR Bratislava uzatvorenú nájomnú zmluvu.  
Žiadateľ dotknutý pozemok v súčasnosti nevyužíva.  

Zámer previesť uvedenú nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa bude 
v lehote najneskôr 15 dní pred prerokovaním v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy zverejnený na úradnej tabuli magistrátu a na internetovej stránke hl. mesta 
www.bratislava.sk.     

 
STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU   
 
Oddelenie územného rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 4301/12, funkčné využitie územia: parky, 
sadovnícke a lesoparkové úpravy, kód 1110. 
Oddelenie územného plánovania, Referát generelov TI: 
Južnou časťou pozemku prechádza verejný vodovod DN 300 mm.  
Súborné stanovisko za oblasť dopravy: 
Oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy konštatuje, že v zmysle platného ÚPN 
nie je kolízia s dopravným výhľadovým zámerom a z hľadiska dopravného plánovania k nájmu 
pozemkov nemá oddelenie pripomienky. Z hľadiska správcu verejného osvetlenia upozorňuje 
oddelenie cestného hospodárstva, že na hranici pozemku od Rusovskej cesty a Viedenskej 
cesty sa nachádzajú podzemné káblové vedenia verejného osvetlenia ( VO ), ktoré požadujú 
rešpektovať a chrániť. Pred predmetným predajom pozemku žiadajú zakresliť a vytýčiť siete 
odbornou firmou a na základe zistenia stavu VO zriadiť vecné bremeno v prospech VO, 
prípadne riešiť prekládku VO.   
Oddelenie mestskej zelene: 
Predaj pozemku nie je v rozpore so záujmami ochrany mestskej zelene, územnou ani druhovou 
ochranou prírody a krajiny. 
Oznámenie finančného oddelenia o pohľadávkach: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.   
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Petržalka  
Je súhlasné.   
  
 Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 14.03.2013, kde pri hlasovaní 
nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
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 uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 



































































Kúpna zmluva 
č. 048807341100 

 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:  Milanom Ftáčnikom, primátorom mesta 
Peňažný ústav:  Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu:  25826343/7500 
Variabilný symbol: 488073411 
IČO:   603 481 

 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
a 
 
 MEDITRADE spol. s.r.o.  
 Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava 
 Zastúpená : Ing. Pavel Bohdal, konateľ 

     
 Zapísaná  : v obchodnom registri Okresného sudu v Bratislave I., 

    odd. Sro, vložka č. 868/B  
 Peňažný ústav  :   
 Číslo účtu  :  
 IČO : 17 312 001 
 

 (ďalej len „kupujúci“) 
 

Čl. 1 
 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, pozemku registra „C“, 
parc. č. 4301/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 636 m2, zapísaného na LV č. 2021 pozemok 
sa nachádza v okrese Bratislava V, v obci Bratislava – mestská časť Petržalka. 
   2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva pozemok v k. ú. Petržalka, 
parc. č. 4301/12 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 636 m2, evidovaný ako parcela registra „C“ 
zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 2021.   
3) Predaj pozemku parc. č. 4301/12 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, 
z dôvodu, kupujúci je vlastníkom susedných nehnuteľností, a to stavby so súp. č. 2101, situovanej na 
pozemku registra „C“ parc. č. 4299/2, k. ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 3556 a pozemkov registra 
„C“ parc. č. 4299/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 220 m2, parc. č. 4299/2 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 208 m2, parc. č. 4301/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1248 
m2, parc. č. 4301/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2 a parc. č. 4301/13 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 416 m2, k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 3556 kúpou pozemku parc. 
č. 4301/12 k. ú. Petržalka dôjde k sceleniu pozemkov vo vlastníctve kupujúceho, ktorý v súčasnosti 
pripravuje podklady pre projekt parkových a sadovníckych úprav, ktorými sa docieli obnova 
a zveľadenie areálu v okolí stavby vo vlastníctve kupujúceho. 

.  
Čl. 2 

 1) Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v čl. 1 odsek 2 tejto zmluvy  za  kúpnu cenu 
142,- Eur/m2, t. z. za kúpnu cenu celkom 90 312,- EUR, ( slovom: deväťdesiattisíctristodvanásť EUR) 
kupujúcemu, ktorý pozemok za túto cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva. Spolu s kúpnou 
cenou sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu aj náklady na vypracovanie znaleckého posudku 
vo výške 240,- Eur.  
 2) Prevod nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom zasadnutí dňa ..... uznesením č. .............. 
 3) Kupujúci je povinný uhradiť celú dohodnutú kúpnu cenu a náklady na vypracovanie 
znaleckého posudku na účet predávajúceho č. 25826343/7500, vedený v ČSOB, a.s., variabilný 
symbol  č. 488073411 naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 



 
 
 
 4) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas kúpnu cenu, 
je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. a 
predávajúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo 
výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto je kupujúci v prípade neuhradenia kúpnej ceny 
riadne a včas povinní zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa 
ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
 5) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 240,- EUR uhradí kupujúci na účet 
hlavného mesta SR Bratislavy vedený vo VÚB, a.s., Bratislava, pobočka Gorkého, na číslo účtu: 
1767675956/0200, variabilný symbol: 488734411 do 30 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma 
zmluvnými stranami. 

Čl. 3 
 1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, bremená 
ani iné právne povinnosti s výnimkou uložených inžinierskych sietí a káblov špecifikovaných v čl. 7 
tejto kúpnej zmluvy.  
 2) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto kúpnej 
zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.  

 
Čl. 4 

 1) Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného 
upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak kupujúci nezaplatí  kúpnu 
cenu v stanovenej lehote. 
 2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 

Čl. 5 
 1) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy dobre 
známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 
 2) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy, a to so stanoviskom 
oddelenia územného plánovania a rozvoja mesta zo dňa 11.08.2011, referátu generelov technickej 
infraštruktúry zo dňa 25.08.2011, so súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 18.08.2011, 
oddelenia mestskej zelene zo dňa 04.08.2011, kupujúci berie tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje sa 
dodržiavať podmienky v nich stanovené. 
 3) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   
 

Čl. 6 
 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva katastrom nehnuteľností. 
 2) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci pri dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny a nákladov na vyhotovenie 
znaleckého posudku – za ich zaplatenie sa považuje pripísanie na účet predávajúceho. V prípade 
omeškania so zaplatením kúpnej ceny podá predávajúci návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po 
zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto zmluvy. 
 3) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predávanej nehnuteľnosti vkladom do katastra 
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného 
rozhodnutia o jeho povolení príslušnou správou katastra. Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho 
práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 
 4) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami 
zmluvy. 
 5) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci pri 
podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    
 
 
 
 
 



 
 

Čl. 7 
1) Kupujúci bol oboznámený s tým, že na pozemku špecifikovanom v čl. 1 ods. 2 sa nachádza 

celomestská pamätihodnosť vedená v zozname pamätihodností pod č. BA-1-C.14. Pamätník je 
zároveň vojnovým hrobom podľa  zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení 
neskorších predpisov. 

2) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje pamätník zachovať, zabezpečiť prístup verejnosti 
k pamiatke a umožniť správu a odborné spravovanie pamätihodnosti situovanej na pozemku parc. č. 
4301/12 k. ú. Petržalka mestskej organizácií Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a zachovať 
ochranné pásmo pamätníka v okruhu 10 m, čo vyplýva z Koncepcie narábania s pamätníkmi, 
pomníkmi, výtvarnými dielami a pamätnými tabuľami na území hlavného mesta SR Bratislavy.  

3) Kupujúci sa touto kúpnou zmluvou ďalej zaväzuje, že po vybudovaní parku bude celý areál 
slúžiť širokej verejnosti, žiadateľ sa ďalej zaväzuje, že areál neoplotí a pamätník bude umiestnený na 
verejne prístupnom mieste.  

4) Kupujúci sa touto kúpnou zmluvou zaväzuje, že v lehote najneskôr do 60 dní od podpisu 
tejto kúpnej zmluvy požiada Mestský ústav ochrany pamiatok o stanovisko k zámeru umiestniť sochu 
Achillesa od sochára Juraja Čuteka na pozemku parc. č. 4301/1 k. ú. Petržalka.    

5) Za porušenie povinností uvedených  v čl. 7 ods. 2 a 4 sa kupujúci zaväzuje uhradiť pokutu 
vo výške 100 000,- Eur na účet hlavného mesta SR Bratislavy vedený v ČSOB, a.s., na číslo účtu: 
25826343/7500, variabilný symbol: 488734411. 

6) Kupujúci sa tiež zaväzuje strpieť na pozemku špecifikovanom v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy 
podzemné káblové vedenie verejného osvetlenia a bude rešpektovať všetky obmedzenia, ktoré na 
pozemku viaznu v súvislosti s umiestneným pamätníka a v súvislosti s uloženými káblami verejného 
osvetlenia a umožní vstup na pozemok parc. č. 4301/12 k. ú. Petržalka za účelom vykonania ich 
správy, kontroly alebo údržby.  

 
 

Čl. 8  
 1) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 5 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 

2) Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so zverejnením tejto zmluvy podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 
 3) Kúpna zmluva je vyhotovená v 8-ich exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú predložené 
Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu k návrhu na vklad vlastníckeho práva, tri rovnopisy 
obdrží predávajúci. Kupujúci obdržia po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za 
účelom splnenia povinností vyplývajúcich im z tejto zmluvy, tri rovnopis kupujúcim predávajúci 
odovzdá až po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na 
základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpísali. 
 
V Bratislave dňa .............................   V Bratislave dňa .......................... 
 
 
PREDÁVAJÚCI:     KUPUJÚCI:  
 
 
za Hlavné mesto SR Bratislava   MEDITRADE spol. s.r.o.  
 
 
 
....................................................   .................................................. 
             Milan  Ftáčnik           Ing. Pavel  Bohdal 
                primátor          konateľ 
 
        











 
 
 

           
 


