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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  predaj novovytvorených pozemkov  v  k.  ú.  Nové  Mesto, parc.                         
č. 13657/142 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m2,  parc. č. 13657/144 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 9m2, ktoré vznikli odčlenením od pozemkov registra „E“ z parc. 
č.15101/1 -  vodné plochy vo výmere 1289 m2 a z parc. č.15131/1 - orná pôda vo výmere    
753 m2, zapísané na LV č. 5567, na základe GP č. 113/2012 zo dňa 29.11.2012, 
a novovytvorených pozemkov parc. č. 15111/361 - ostatné plochy vo výmere 53 m2 a parc.                
č. 15111/362 - ostatné plochy vo výmere 78  m2, ktoré vznikli na základe GP č. 4/2013 zo dňa 
22.1.2013 odčlenením od pozemkov  registra „E“ z parc. č. 15131/2 – zastavané plochy                 
a nádvoria vo výmere 71 m2 a z parc. č. 15101/2 - vodné plochy vo výmere 107 m2 

spoločnosti  SPD spol. s r. o., so sídlom na Rožňavskej 1 v Bratislave, IČO: 36 739 979, do 
výlučného vlastníctva, za cenu 173,28 Eur/m2, t. z. za cenu celkom 29 990,72  Eur, pričom 
celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí: 
 
Prvá časť kúpnej ceny vychádza z jednotkovej všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 
173,28 Eur/m2 a je stanovená na sumu 25 818,72 Eur.  
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 4 172,00 Eur je náhrada za užívanie častí pozemkov registra 
„E“ parc. č.15101/1, parc.č.15131/1, parc. č. 15101/2 a parc. č. 15131/2, k. ú. Nové Mesto, za 
obdobie dvoch rokov spätne a vychádza zo sadzby 14,00 Eur/m2/rok, v súlade  
s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny 
prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, 
 
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. 
 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemky, ktoré sú predmetom predaja,  
bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve kupujúceho a sú súčasťou oploteného 
obchodného areálu vo vlastníctve žiadateľa. 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET   : Návrh na predaj novovytvorených pozemkov  parc. č. 13657/142,  parc. č.  
                          13657/144,  parc. č. 15111/361 a  parc. č. 15111/362,   ako prípadu hodného   
     osobitného zreteľa 
 
 
ŽIADATEL  :   SPD spol. s r.o.,  
 Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 

IČO : 36 739 979   
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.  druh pozemku                    výmera v m2  pozn. _____  
13657/142  zastavané plochy a nádvoria    9 m2       GP č.113/2012    
13657/144  zastavané  plochy a nádvoria    9 m2          GP č.113/2012 
15111/361  ostatné plochy    53 m2          GP č.    4/2013 
15111/362  ostatné plochy    78 m2           GP č.    4/2013 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
               spolu:  149 m2 
 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy zapísané na LV č. 5567.  
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov registra „E“ v k. ú. Nové Mesto,  
parc. č. 15101/1 - vodné plochy vo výmere 1289 m2  a parc. č. 15131/1 - orná pôda vo výmere          
753 m2, LV č. 5567. Na základe GP č. 113/2012, ktorý vypracoval dňa 29.11.2013 Peter 
Lengart-geodet, úradne overeného dňa 11.12.2012 pod č.2596/2012, bol z pozemku registra 
„E“ parc. č. 15101/1 - vodné plochy  vytvorený nový pozemok registra „C“ parc. č. 
13657/142 - zastavané plochy vo výmere 9 m2 a z pozemku reg. „E“ parc. č. 15131/1 - orná 
pôda bol vytvorený nový pozemok registra „C“ parc. č. 13657/144 - zastavané plochy vo 
výmere 9m2. 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov registra „E“ v k. ú. Nové Mesto,  
parc. č. 15101/2 - vodné plochy vo výmere 107 m2  a parc. č. 15131/2 - zastavané plochy vo 
výmere 71 m2, LV č. 5567. Na základe GP č. 4/2013, ktorý vypracoval dňa 22.1.2013 Peter 
Lengart – geodet, úradne overeného dňa 26.2.2013 pod č. 254/2013, bol z pozemku  reg. „E“ 
15131/2 - zastavané  plochy, vytvorený nový pozemok registra „C“ parc. č. 15111/361 - 
ostatné plochy vo výmere 53 m2 a z pozemku reg. „E“ parc. č. 15101/2 - vodné plochy vo 
výmere 107 m2 , bol vytvorený nový pozemok registra „C“ parc. č. 15111/362 -  ostatné  
plochy vo výmere 78 m2. 
 Podľa znaleckého posudku č. 6/2013 zo dňa 12.3.2013, vyhotoveného znalcom 
z odboru stavebníctva Ing. Jozefom Fajnorom, bola všeobecná hodnota novovytvorených 
pozemkov parc. č. 13657/142 vo výmere 9 m2  a parc. č. 13657/144 vo výmere 9 m2  
stanovená na sumou 173,28  Eur/m2, čo pri celkovej výmere  18 m2  predstavuje sumu 
3 119,04  Eur.  
 Podľa znaleckého posudku č. 7/2013 zo dňa 15.3.2013, vyhotoveného znalcom 
z odboru stavebníctva Ing. Jozefom Fajnorom, bola všeobecná hodnota novovytvoreného 
pozemku parc. č. 15111/361  vo výmere 53 m2 stanovená na sumou 173,28 Eur/m2, čo pri 
celkovej výmere 53 m2 predstavuje sumu  9 183,84 Eur.  



 Podľa znaleckého posudku č. 18/2013 zo dňa 10.5.2013, vyhotoveného znalcom 
z odboru stavebníctva Ing. Jozefom Fajnorom, bola všeobecná hodnota novovytvoreného 
pozemku parc. č. 15111/362  vo výmere 78 m2 stanovená na sumou 173,28 Eur/m2, čo pri 
celkovej výmere 78 m2 predstavuje sumu  13 515,84 Eur. 
 Ďalšie 

časti novovytvorených pozemkov parc. č. 13657/141, parc. č. 13657/143, parc. 
č.13657/16 a parc. č. 15111/363, ktoré vznikli na základe GP č.113/2012 a GP č. 4/2013 
susedia s predávanými pozemkami a sú v správe mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. 
Uvedené pozemky žiadateľ požaduje odkúpiť od mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.  
 Pozemky tvoriace predmet prevodu sa nachádzajú  v oplotenom  nákupnom areáli pod 
názvom „R 1 Centrum“, na Rožňavskej ulici, pričom vlastníkom priľahlých  pozemkov je 
žiadateľ. Žiadateľ má záujem majetkovoprávne usporiadať vlastníctvo k pozemkom 
uvedeným v špecifikácií a usporiadať si tak vzťah k pozemkom tvoriacich areál „R1 
Centrum“ .  
 Predaj 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 s tým, že 
obecné zastupiteľstvo musí rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 Hlavné mesto SR Bratislava nemá na uvedené pozemky uzavretú nájomnú zmluvu, 
a preto bolo navrhnuté, aby kupujúci uhradil aj náhradu za užívanie predmetných pozemkov 
za obdobie dvoch rokov spätne. Náhrada za užívanie pozemkov za obdobie dvoch rokov 
spätne vychádza zo sadzby 14,00 Eur/m2/rok, v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej 
odplaty za vecné bremeno. 
 Kúpou pozemkov by si žiadateľ majetkovoprávne usporiadal súčasné užívanie 
nehnuteľností bez právneho dôvodu. 
  
Stanoviská odborných útvarov magistrátu   
Oddelenie územného rozvoja mesta 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007,v znení zmien a doplnkov stanovuje 
pre dané územie funkčné využitie: zmiešané územia obchodu a služieb výrobných                         
a nevýrobných. Pozemok je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. 
Referát generelov technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy 
Bez pripomienok. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky 
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava-Nové Mesto 
Nemá námietky. 
 
 
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 10 .06. 2013 na internete a  na 
úradnej tabuli svoj zámer predať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 918/2013 zo dňa 13. 06.  
2013 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať „Návrh na predaj 
novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13657/142, parc. č. 
13657/144, parc. č. 15111/361 a parc. č. 15111/362, spoločnosti SPD spol. s r. o., so sídlom 
v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa“. 
 




























































