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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
I. alternatíva  
Schvaľuje vybratého účastníka – víťaza obchodnej verejnej súťaže elektronickou aukciou na 
predaj nehnuteľností v k. ú. Devín, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 729/24 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 213 m2, ktorý vznikol podľa GP č. 24/2012 oddelením od pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 729/1, LV č. 1, a pozemku registra „C“ KN parc. č. 730 -  zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 38 m2, LV č. 1, Hradná ulica, Silviu Frimmelovú, bytom Hutnícka 
42, Bratislava, s ponúknutou kúpnou cenou 37 040,00 Eur.  
 
 
 
 
II. alternatíva 
1. Neschvaľuje vybratého účastníka – víťaza obchodnej verejnej súťaže elektronickou aukciou 
na predaj nehnuteľností v k. ú. Devín, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 729/24 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 213 m2, ktorý vznikol podľa GP č. 24/2012 oddelením 
od pozemku registra „C“ KN parc. č. 729/1, LV č. 1, a pozemku registra „C“ KN parc. č. 730 -  
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2, LV č. 1, Hradná ulica, Silviu Frimmelovú, bytom 
Hutnícka 42, Bratislava, s ponúknutou kúpnou cenou 37 040,00 Eur.  
 
2. Ruší obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú dňa 17.06.2013 na predaj nehnuteľností v k. ú. Devín, 
a to novovytvoreného pozemku parc. č. 729/24 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 213 
m2, ktorý vznikol podľa GP č. 24/2012 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 729/1, 
LV č. 1, a pozemku registra „C“ KN parc. č. 730 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 
m2, LV č. 1, Hradná ulica, v zmysle odseku 5 bodu 5.18 súťažných podmienok.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  : Návrh na schválenie vybraného účastníka obchodnou verejnou súťažou 
formou výberu víťaza elektronickou aukciou na predaj nehnuteľností v k. 
ú. Devín, Hradná ulica Bratislava, podrobne uvedených v špecifikácií 
pozemkov  

 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV:  
 
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
729/24  zastavané plochy   213  GP č. 24/2012 
730  zastavané plochy     38  LV č. 1___________ 
    SPOLU  251 m2 

 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
novovytvorený pozemok parc. č. 729/24 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 213 m2, 
oddelený geometrickým plánom č. 24/2012 od pozemku registra „C“ parc. č. 729/1 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 422 m2, zapísaného na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy 
 
 
SKUTKOVÝ STAV:    
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov parc. č. 729/1 a parc. č. 730, LV č. 
1. Geometrickým plánom č. 24/2012 vznikol oddelením od pozemku parc. č. 729/1 
novovytvorený pozemok parc. č. 729/24. Predmetné pozemky sa nachádzajú v strede mestskej 
časti Devín. Ide o rovinaté pozemky označené kódom 22 – pozemky, na ktorých je postavená 
inžinierska stavba, komunikácie a ich súčasti a kódom 18 – dvor. Pozemky v minulosti slúžili 
ako účelová komunikácia. V tesnej blízkosti dotknutých pozemkov je možnosť napojenia na 
kompletnú dopravnú a technickú infraštruktúru.  
 K prevádzaným nehnuteľnostiam neeviduje hlavné mesto SR Bratislava žiadnu 
uzatvorenú nájomnú zmluvu. 
 Podľa znaleckého posudku č. 105/2013 zo dňa 11.04.2013, vyhotoveného znalcom Ing. 
Petrom Vinklérom, je všeobecná hodnota prevádzaných pozemkov stanovená na sumu              
37 037,56 Eur, t.z. za cenu 147,56 Eur/m2.     
 Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.1119/2013  zo dňa 
06.06.2013 bol schválený predaj a podmienky predaja nehnuteľností v k. ú. Devín, a to 
novovytvoreného pozemku parc. č. 729/24 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 213 m2, 
ktorý vznikol podľa GP č. 24/2012 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 729/1, LV č. 
1, a pozemku registra „C“ KN parc. č. 730 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2, LV 
č. 1, verejnou obchodnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou.  
 Dňa 04 – 05. 09. 2013 komisia na vyhodnotenie ponúk obchodnej verejnej súťaže 
vyhodnotila doručené ponuky a vybrala záujemcov, ktorí splnili podmienky obchodnej verejnej 
súťaže, ktorí v súlade s bodom 5.24 vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže postúpili do výberu 
uchádzača formou elektronickej aukcie.  
 Dňa 13. 09. 2013 sa uskutočnila elektronická aukcia do ktorej sa prihlásili dvaja 
záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Devín. Elektronickou aukciou bol vybraný 
uchádzač s najvyššou ponúknutou cenou 37 040,00 Eur, a to Silvia Frimmelová, bytom 
Hutnícka 42, 841 10 Bratislava.  



 Podľa podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou formou 
tento podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy na základe 
uznesenia č. 698/2012 zo dňa 27. – 28. 9. 2012. V súlade s čl. 80 ods. 2 písm. c) Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schvaľuje 
vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku.  
 
 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.  






























