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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR                      
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Dohodu o urovnaní uzavretú medzi 
hlavným mestom SR Bratislavou a Slovenskou republikou – Slovenským pozemkovým fondom, so 
sídlom na Búdkovej 36 v Bratislave, IČO 17335345, ktorej predmetom bude:  
vysporiadanie vlastníctva a odovzdanie do vlastníctva v prospech Slovenskej republiky v správe 
Slovenského pozemkového fondu pozemkov v k. ú. Staré Mesto, a to 
parc. č. 4263/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 202 m2 a parc. č. 4263/6 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 541 m2, evidovaných ako parcely registra „C“ na LV č. 1656, 
a novovytvorených pozemkov v k. ú. Staré Mesto, a to 
parc. č. 4263/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 560 m2 vzniknutého podľa GP č. 5/2012 
oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 4263/1, LV č. 1656,  
parc. č. 4263/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 454 m2 a parc. č. 4263/8 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 62 m2 vzniknutých GP č. 5/2012 oddelením od pozemku registra „C“ 
KN 4263/2, LV č. 1656, 
parc. č. 4262/7 – záhrady vo výmere 33 m2 vzniknutého podľa geometrického plánu č. 5/2012 
oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 4262/1, LV č. 1656,  
parc. č. 4263/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 107 m2 vzniknutého podľa GP č. 5/2012 
oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 4263/5, LV č. 1656, 
parc. č. 4263/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 85 m2 vzniknutého podľa GP č. 5/2012 
oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 4263/1, LV č. 1656, 
parc. č. 4263/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2 vzniknutého podľa GP č. 5/2012 
oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 4263/2, LV č. 1656. 
 
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva vo vyriešení oprávnených nárokov žiadateľa voči 
hlavnému mestu SR Bratislava bez zdĺhavého a nákladného súdneho konania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 
PREDMET  : Pozemky v k. ú. Staré Mesto – uzatvorenie Dohody o urovnaní ako prípadu 
   hodného osobitného zreteľa  
 
 
ŽIADATE Ľ   :       Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond 
   Búdková 36, 817 15 Bratislava 
   IČO: 17 335 345 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
k.ú. Staré Mesto 
parc. č.  druh pozemku výmera v m2  pozn.     
4263/3  zastavané plochy  202  LV č. 1656 
4263/6  zastavané plochy  541  LV č. 1656 
4263/1  zastavané plochy  560  GP č. 5/2012 
4263/2  zastavané plochy  454  GP č. 5/2012 
4263/8  zastavané plochy   62   GP č. 5/2012 
4262/7  záhrady    33  GP č. 5/2012 
4263/11 zastavané plochy  107  GP č. 5/2012 
4263/7  zastavané plochy   85  GP č. 5/2012 
4263/9  zastavané plochy   12  GP č. 5/2012 
   Spolu:   2056 m2 
 
 
- novovytvorený pozemok parc. č. 4263/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 560 m2 oddelený 
geometrickým plánom č. 5/12 od pozemku registra „C“ KN parc. č. 4263/1 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 645 m2, LV č. 1656,  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
- novovytvorený pozemok parc. č. 4263/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 454 m2 oddelený 
geometrickým plánom č. 5/12 od pozemku registra „C“ KN parc. č. 4263/2 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 1065 m2, LV č. 1656,  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
- novovytvorený pozemok parc. č. 4263/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2 oddelený 
geometrickým plánom č. 5/12 od pozemku registra „C“ KN parc. č. 4263/2 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 1065 m2, LV č. 1656,  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
- novovytvorený pozemok parc. č. 4262/7 – záhrady vo výmere 33 m2oddelený geometrickým 
plánom č. 5/12 od pozemku registra „C“ KN parc. č. 4262/1 – záhrady vo výmere 1021 m2, LV č. 
1656, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
- novovytvorený pozemok parc. č. 4263/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 107 
m2oddelený geometrickým plánom č. 5/12 od pozemku registra „C“ KN parc. č. 4263/5 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 553 m2, LV č. 1656, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
- novovytvorený pozemok parc. č. 4263/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 85 m2oddelený 
geometrickým plánom č. 5/12 od pozemku registra „C“ KN parc. č. 4263/1 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 645 m2, LV č. 1656, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
- novovytvorený pozemok parc. č. 4263/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2 oddelený 
geometrickým plánom č. 5/12 od pozemku registra „C“ KN parc. č. 4263/2 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 1065 m2, LV č. 1656, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
 
 
 
 



 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je evidované na liste vlastníctva č. 1656 ako vlastník pozemkov 
registra „C“ KN v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 4262/1, 4263/1, 4263/2, 4263/3, 4263/5, 4263/6. 
Uvedené pozemky boli vytvorené z pozemkovoknižného pozemku parc. č. 4263 vedeného 
v pozemkovoknižnej vložke č. 14623, k.ú. Bratislava, vo výmere 2 245 m2.  
 Slovenský pozemkový fond na základe výpisu z pozemkovoknižnej vložky č. 14623 k.ú. 
Bratislava, zmluvy ObNV-III. Bratislava – Vinohrady, MsNV Bratislava o prevode správy 
národného majetku pod č. Pôd./64/Mih. zo dňa 15.1.1964, rozhodnutia MPV SSR č. 201/1969-PL 
zo dňa 13.1.1969, zriaďovacej listiny Štátnej melioračnej správy v Bratislave – rozhodnutie MPV 
SSR číslo: 13 287/1976-leg zo dňa 29.12.1976, rozhodnutia MPV SR číslo: 7 675/91-OPR zo dňa 
14.12.1991 o zrušení Štátnej melioračnej správy a o zriadení Slovenského pozemkového fondu 
v Bratislave, deklarovalo hlavnému mestu SR Bratislave, že trvá na tom, že všetky pozemky 
vytvorené z pôvodnej parcely č. 4263 patria do vlastníctva Slovenskej republiky v správe 
Slovenského pozemkového fondu. Na pozemok parc. č. 4263 sa  vzťahuje obmedzujúce 
ustanovenie § 3 pís. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z čoho 
vyplýva, že nepatrí do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy. 
 Na novovytvorenom pozemku parc. č.  4263/1 (časť pôvodnej PK parc. č. 4263) sa nachádza 
časť stavby súp. č. 3555 vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Zvyšná časť stavby súp. 
č. 3555 sa nachádza na novovytvorenom pozemku parc. č. 4263/7 (časť pôvodnej PK parc. č. 4262, 
vo výmere cca 85 m2), ktorá je nesporne vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Pozemky 
parc. č. 4263/3,6 a novovytvorené pozemky parc. č. 4263/2,8,11 a parc. č. 4262/7 sa nachádzajú 
v areáli administratívnej budovy Slovenského pozemkového fondu. 
 V nadväznosti na uvedené je v čl. III Dohody o urovnaní navrhnuté, že hlavné mesto SR 
Bratislava bezvýhradne uznáva vlastnícke právo SR – SPF k pôvodnému pozemku vedenému 
v pozemkovoknižnej vložke č. 14623 k.ú. Bratislava parc. č. 4263 v časti vo výmere 2056 m2 (z 
celkovej výmery 2245 m2). Predmetný pozemok bol zastavaný a sú na ňom postavené stavby – 
administratívna budova a príslušné budovy – archív, garáže. Predmetom vysporiadania vlastníctva 
a odovzdania do vlastníctva v prospech Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového 
fondu sú pozemky uvedené v špecifikácii. Žiadateľ ďalej navrhuje, aby náklady súvisiace 
s podaním návrhu na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnostiam do katastra 
nehnuteľností podľa tejto dohody znášalo hlavné mesto SR Bratislava. 
 Hlavné mesto SR Bratislava predalo p. Františkovi Tajnayovi kúpnou zmluvou č. 
048800019700 pozemky v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 4262/2 vo výmere 1611 m2 a parc. č. 4263/4 
vo výmere 399 m2 (podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností ide o pozemky registra „C“ KN 
parc. č. 4262/2, 4262/5, 4263/4). Predmet predaja podľa tejto kúpnej zmluvy sčasti zasiahol do 
pozemkovoknižného pozemku parc. č. 4263. V čase uzatvárania uvedenej kúpnej zmluvy hlavné 
mesto SR Bratislava nemalo vedomosť o existencii zmluvy ObNV-III. Bratislava – Vinohrady, 
MsNV Bratislava o prevode správy národného majetku pod č. Pôd./64/Mih. zo dňa 15.1.1964, 
a teda nemalo vedomosť o tom, že vlastníkom pozemkovoknižného pozemku parc. č. 4263 je 
Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond. V súčasnosti sú podielovými spoluvlastníkmi 
pozemkov parc. č. 4262/2, 4262/5, 4263/4 vlastníci bytov v bytovom dome Búdková 32-34. 
 Slovenský pozemkový fond navrhuje v čl. III. Dohody o urovnaní, aby sa zvyšná časť 
sporných vzťahov k pôvodnej parcele č. 4263 o výmere cca 97 m2 riešila prevodom pozemkov parc. 
č. 4263/7 a parc. č. 4263/9, ktoré sú pod časťou stavby vo vlastníctve Slovenského pozemkového 
fondu a v areáli administratívnej budovy SPF. 
 Novovytvorené pozemky parc. č. 4263/7 a parc. č. 4263/9 vznikli geometrickým plánom č. 
5/2012 oddelením od pozemkov parc. č. 4263/1 a parc. č. 4263/2. Pozemky parc. č. 4263/1 a parc. 
č. 4263/2 vznikli z pozemkovoknižného pozemku parc. č. 4262, ktorý je nesporne vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, čo nespochybňuje ani žiadateľ. Na novovytvorenom pozemku parc. 
č. 4262/7 sa nachádza časť stavby vo vlastníctve žiadateľa, a na novovytvorenom pozemku parc. č. 
4263/9 sa nachádza vchod do areálu žiadateľa.  



 Žiadateľ navrhol, aby predmetom odovzdania do vlastníctva v prospech Slovenskej 
republiky v správe Slovenského pozemkového fondu boli aj novovytvorené pozemky parc. č. 
4263/7 a parc. č. 4263/9, spolu vo výmere 97 m2 (ktoré sú však nesporne vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy), ako kompenzáciu z dôvodu, že hlavné mesto SR Bratislava predalo v roku 
1997 kúpnou zmluvou č. 048800019700 aj tú časť pozemku vo výmere 97 m2, ktorá vznikla 
z pôvodnej pozemkovoknižnej parcely č. 4263, a ktorá mala byť vo vlastníctve Slovenského 
pozemkového fondu.    
 Uznanie právneho nároku Slovenského pozemkového fondu na zvyšných 97 m2 z pôvodnej 
pozemkovoknižnej parcely č. 4263 je možné, avšak tento nárok nie je súdne vymáhateľný. Nakoľko 
hlavné mesto SR Bratislava týchto 97 m2 z pôvodnej pozemkovoknižnej parcely č. 4263 v roku 
1997 predalo, nie je ani vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.  
 Na margo žiadosti Slovenského pozemkového fondu o kompenzáciu za predaj pozemkov vo 
výmere 97 m2, ktoré hlavné mesto SR Bratislava predalo v roku 1997 tretej osobe, formou 
odovzdania novovytvorených pozemkov parc. č. 4263/7 a parc. č. 4263/9 spolu vo výmere 97 m2 do 
vlastníctva v prospech žiadateľa, uvádzame, že Slovenský pozemkový fond užíva pozemky spolu 
vo výmere 1080 m2, ktoré sú nesporne vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a ktoré tvoria 
uzavretý areál Slovenského pozemkového fondu na Búdkovej ulici (podľa geometrického plánu č. 
5/2012 ide o novovytvorené pozemky parc. č. 4262/10 a parc. č. 4263/5), vchod do areálu 
(novovytvorený pozemok parc. č. 4263/9) a na novovytvorenom pozemku parc. č. 4263/7 sa 
nachádza časť stavby vo vlastníctve žiadateľa, bez usporiadania právneho vzťahu k týmto 
pozemkom.    
 
  Predkladaný návrh Dohody o urovnaní je predkladaný na výslovnú žiadosť Slovenského 
pozemkového fondu. 
 
 Dohoda sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia      
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov.  
 Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva vo vyriešení oprávnených nárokov žiadateľa voči 
hlavnému mestu SR Bratislava bez zdĺhavého a nákladného súdneho konania. 
 
 Zámer uzatvoriť dohodu o urovnaní medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Slovenskou 
republikou – Slovenským pozemkovým fondom, ktorej predmetom bude vysporiadanie vlastníctva 
a odovzdanie do vlastníctva v prospech Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového 
fondu pozemkov v k.ú. Staré Mesto, zverejnilo hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 9a ods. 8 
písm. e) SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na svojej internetovej 
stránke a úradnej tabuli dňa 11.6.2013.  

 
 O stanovisko starostky MČ Bratislava – Staré Mesto bolo požiadané listom doručeným 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dňa 18. 06. 2013. 
 
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 uzatvorenie Dohody 
o urovnaní k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, so Slovenskou republikou – 
Slovenským pozemkovým fondom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa“. 
 



































 
 

 
 

 
 

 


