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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
I. alternatíva 
Schvaľuje vybratého účastníka - víťaza obchodnej verejnej súťaže na predaj novovytvoreného 
pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 300 m2 
vzniknutého podľa GP č. 26/2011 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 1434,  LV č. 
847, ul. Pod záhradami, Manhattan Properties s. r. o., so sídlom Ľudovíta Fullu 7 v Bratislave, 
IČO 46 843 256, s ponúknutou kúpnou cenou 21 000,00 Eur. 
 
 

 
II. alternatíva 
1. Neschvaľuje vybratého účastníka - víťaza obchodnej verejnej súťaže na predaj 
novovytvoreného pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434/4 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 300 m2 vzniknutého podľa GP č. 26/2011 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. 
č. 1434, LV č. 847, ul. Pod záhradami, Manhattan Properties s. r. o., so sídlom Ľudovíta Fullu 7 
v Bratislave, IČO 46 843 256, s ponúknutou kúpnou cenou 21 000,00 Eur. 
 
2. Ruší obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú dňa 17.06.2013 na predaj novovytvoreného pozemku 
v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 300 m2 vzniknutého 
podľa GP č. 26/2011 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 1434, LV č. 847, ul. Pod 
záhradami, v zmysle odseku 5 bodu 5.18. súťažných podmienok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na schválenie alebo neschválenie vybratého účastníka 
obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemku v k. ú. Dúbravka, 
parc. č. 1434/4, ul. Pod záhradami 
 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU  
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
1434/4  zastavané plochy    300  GP č. 26/2011 
 
novovytvorený pozemok parc. č. 1434/4 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 300 m2, 
oddelený geometrickým plánom č. 26/2011 od pozemku registra „C“ parc. č. 1434 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 4614 m2, zapísaného na LV č. 847 vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1117/2013 zo dňa 
06.06.2013 bol schválený predaj novovytvoreného pozemku  v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434/4 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 300 m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 26/2011 
oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 1434, LV č. 847, ul. Pod záhradami, obchodnou 
verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou.  
 
 Doručený bol jeden súťažný návrh, a to súťažný návrh spoločnosti Manhattan Properties  
s. r. o., so sídlom Ľudovíta Fullu 7 v Bratislave, IČO 46 843 256. 
 
 Dňa 04. - 05.09.2013 komisia na vyhodnotenie ponúk po oboznámení sa s doručenou 
ponukou vyhodnotila ako víťaza obchodnej verejnej súťaže Manhattan Properties  s. r. o., so 
sídlom Ľudovíta Fullu 7 v Bratislave, s ponúknutou kúpnou cenou za pozemok 21 000,00 Eur, 
ktorý doručil súťažný návrh dňa 02. 09. 2013. 
 
 Záverečná fáza výberu víťaza elektronickou aukciou sa neuskutočnila, nakoľko ak sa do 
súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý splnil podmienky súťaže, podľa podmienok obchodnej 
verejnej súťaže sa výber elektronickou aukciou nekoná. 
 
 V súlade s čl. 80 ods. 2 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj v súlade s 
podmienkami obchodnej verejnej súťaže, Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
schvaľuje vybraného účastníka obchodnej verejnej súťaže, ktorý predložil najvýhodnejšiu 
ponuku.  
 
 Pozn.: Obchodná verejná súťaž na špecifikovaný pozemok sa uskutočnila už vo februári – 
marci 2012. Navrhovaná minimálna kúpna cena bola v súlade so znaleckým posudkom  
43 200,00 Eur (144,00 Eur/m2), mestským zastupiteľstvom schválená minimálna kúpna cena 
bola 90 000,00 Eur (300,00 Eur/m2). Hlavnému mestu SR Bratislave nebol doručený žiaden 
súťažný návrh k vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži.  
 



 Podľa nového znaleckého posudku č. 17/2013 zo dňa 29.4.2013, vyhotoveného znalcom 
Ing. Jozefom Fajnorom, bola všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 1434/4 
stanovená na sumu 189,26 Eur/m2, po zaokrúhlení 56 800,00 Eur.  
 
  Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená bez určenia minimálnej ceny. Podmienky 
obchodnej verejnej súťaže splnil jeden účastník súťaže Manhattan Properties   s. r. o., so sídlom 
Ľudovíta Fullu 7  v Bratislave, ktorý ponúkol za uvedený pozemok kúpnu cenu 21 000,00 Eur, 
čo predstavuje cenu 70,00 Eur/m2, (37 % zo všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej v novom 
znaleckom posudku). 
 
 Návrh uznesenia je spracovaný v dvoch alternatívach, a to v I. alternatíve mestské 
zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje vybratého účastníka – víťaza obchodnej 
verejnej súťaže, v II. alternatíve  mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu neschvaľuje 
vybratého účastníka – víťaza obchodnej verejnej súťaže a vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž 
ruší. 
 
 Pozn.: Nakoľko účastník súťaže, ktorý bol komisiou vyhodnotený ako víťaz obchodnej 
verejnej súťaže, je podnikateľským subjektom, je potrebné rešpektovať ustanovenia zákona č. 
231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.  
















