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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2999/47 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 120 m² a parc. č. 2999/48 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
155 m², LV č. 1, do vlastníctva spoločnosti TELERVIS PLUS a.s., Staré Grunty 7, Bratislava, 
IČO 35 717 769, za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku č. 54/2013 zo dňa  
21. 5. 2013 vo výške 289,09 Eur/m², čo pri celkovej výmere 275 m² predstavuje sumu celkom 
79 499,75 Eur. 
 
Tento predaj sa schvaľuje s nasledovnými podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Karlova Ves,  parc. č. 2999/47 a parc. 
     č. 2999/48, Staré Grunty – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod  
     stavbou a pozemku k nej priľahlého 
 
ŽIADATE Ľ  : TELERVIS PLUS a.s. 
     Staré Grunty 7 
     841 04 Bratislava 
     IČO 35 717 769 
      
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV  
 
parc. č.    druh pozemku               výmera v m2  pozn. ____________ 
2999/47  zastavané plochy a nádvoria             120                          LV č. 1 
2999/48  zastavané plochy a nádvoria             155                          LV č. 1 
____________________________________________________________________________ 
      spolu    275 m2 
 
SKUTKOVÝ   STAV  
   
 Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemkov registra „C“ katastra 
nehnuteľností v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2999/47 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere     
120 m² a parc. č. 2999/48 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 155 m², zapísaných na LV    
č. 1. 

Žiadateľ spoločnosť TELERVIS PLUS a.s., Staré Grunty 7, Bratislava, IČO 35 717 769 
má záujem o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k predmetným 
nehnuteľnostiam, nakoľko sa na pozemku parc. č. 2999/47 nachádza stavba vo vlastníctve 
žiadateľa a pozemok parc. č. 2999/48 tvorí pozemok priľahlý k uvedenej stavbe (pozemok parc. 
č. 2999/48 nie je oplotený, je voľne prístupný a nie je v súčasnosti v užívaní vlastníka stavby, 
preto žiadateľ nemá uhradiť náhradu za užívanie tohto pozemku za obdobie dvoch rokov spätne). 
Žiadateľ je vlastníkom stavby zapísanej na LV č. 4162 pod súpisným číslom 3311 stojacej na 
pozemkoch parc. č. 2999/47 a parc. č. 2999/33 k. ú. Karlova Ves. Pozemok parc. č. 2999/33 k. ú. 
Karlova Ves nie je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, preto sa rieši iba 
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov parc. č. 2999/47 a parc. č. 2999/48 vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

Na základe výzvy hlavného mesta SR Bratislavy na usporiadanie právnych vzťahov 
k pozemkom užívaným bez právneho dôvodu – pod stavbou zo dňa 27. 2. 2013 adresovanej 
žiadateľovi uhradil tento požadovanú odplatu (bezdôvodné obohatenie) za užívanie pozemku 
parc. č. 2999/47 k. ú. Karlova Ves za obdobie od 24. 5. 2012, kedy sa spoločnosť TELERVIS 
PLUS a.s. stala vlastníkom stavby na tomto pozemku, do 31. 1. 2013. Za všetky nasledujúce 
mesiace uhradila táto spoločnosť hlavnému mestu SR Bratislave nájomné za predmetný 
pozemok v požadovanej výške. 

 Predaj pozemkov sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (posledná zmena tohto zákona novelou č. 258/2009 
Z. z.) ako prevod majetku obce, a to pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou. 
 Znaleckým posudkom č. 54/2013 zo dňa 21. 5. 2013 vypracovaným Ing. Igorom 
Kropáčom boli pozemky ocenené vo výške 289,09 Eur/m2, čo pri výmere pozemkov spolu      
275 m² predstavuje celkovú sumu 79 499,75 Eur. 



 Starostka Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves listom zo dňa 15. 5. 2013 nesúhlasila 
s predajom uvedených pozemkov, nakoľko tieto boli v období rokov 1991 - 1995 zverené do 
správy tejto mestskej časti. Následne v roku 1995 ich však do vlastníctva získala fyzická osoba 
titulom vydržania vlastníckeho práva k nim a to napriek založenému listu vlastníctva č. 1 
v prospech hlavného mesta SR Bratislavy. Žalobným návrhom z roku 1999 sa hlavné mesto SR 
Bratislava ako jediný navrhovateľ domáhalo určenia vlastníckeho práva okrem iného aj 
k pozemkom parc. č. 2999/47 a parc. č. 2999/48 k. ú. Karlova Ves. Tento súdny spor bol 
ukončený v prospech hlavného mesta SR Bratislavy rozsudkom Okresného súdu Bratislava IV 
zo dňa 30. 4. 2008 potvrdeného rozsudkom Krajského súdu v Bratislave, ktorý nadobudol 
právoplatnosť v časti dňa 16. 6. 2008 a vo zvyšku dňa 14. 1. 2010. Po dlhých 11 rokoch sa 
hlavné mesto SR Bratislava opätovne stalo vlastníkom spomínaných pozemkov, pričom konajúci 
súd nepriznal mestu napriek úspechu v spore náhradu trov konania, ktoré sa v priebehu rokov 
vyšplhali do výšky 3 272,00 Eur. Mestská časť Bratislava – Karlova Ves nebola účastníkom 
uvedeného súdneho sporu a nevynaložila žiadne náklady na znovuzískanie zvereného majetku. 
 Podľa čl. 8 ods. 4 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov „... ak je 
stanovisko starostu dotknutej mestskej časti rozdielne od navrhovaného uznesenia mestského 
zastupiteľstva alebo prerokovaného materiálu, je na prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva 
v tejto veci potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov mestského 
zastupiteľstva.“ 
 Listom zo dňa 1. 7. 2013 doručeným dňa 22. 7. 2013 bola preto starostka Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves požiadaná o prehodnotenie svojho nesúhlasného stanoviska zo dňa 15. 
5. 2013 k predaju uvedených pozemkov. Ku dňu 9. 9. 2013 nebolo doručené jej stanovisko na 
novú žiadosť pána primátora. V súlade s čl. 8 ods. 3 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
v znení dodatkov „...Ak starosta neoznámi primátorovi do jedného mesiaca odo dňa požiadania 
svoje stanovisko, má sa za to, že nemá pripomienky.“ 
 
STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU  
Oddelenie územného rozvoja: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 2999/47 a parc. č. 2999/48 funkčné využitie 
územia: ostatná ochranná a izolačná zeleň. Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako 
stabilizované územie. 
Predmetný pozemok je dotknutý výhľadovým dopravným zámerom – nosný systém MHD. 
Územie sa nachádza v ochrannom pásme plynu. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy: 
Z hľadiska dopravného plánovania k predaju pozemkov parc. č. 2999/47 a parc. č. 2999/48 k. ú. 
Karlova Ves oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy uvádza, že v zmysle ÚPN 
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov sú predmetné pozemky 
dotknuté plánovanou výhľadovou dopravnou stavbou – trasou a stanicou nosného systému 
MHD. Vzhľadom na uvedené neodporúčajú predaj pozemkov. 
Oddelenie prevádzky dopravy sa k predaju nevyjadruje, nakoľko sa predaj netýka miestnych 
komunikácií I. a II. triedy. 
Podľa vyjadrenia oddelenia správy komunikácii nie sú predmetné pozemky v správe OSK 
a predajom nepríde k zásahu do komunikácii a verejného osvetlenia v správe OSK. 
Oddelenie územného plánovania: 
Územím prechádza STL plynovod DN 500 mm. 
Oddelenie mestskej zelene: 
Bez pripomienok. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Neeviduje žiadne pohľadávky. 
 
 



Stanovisko starostky MČ Bratislava – Karlova Ves zo dňa 15. 5. 2013 je nesúhlasné. 
O prehodnotenie stanoviska starostky MČ Bratislava – Karlova Ves bolo požiadané listom zo 
dňa 1. 7. 2013 doručeným dňa 22. 7. 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 predaj pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2999/47 a parc. č. 2999/48, Staré Grunty, 
spoločnosti TELERVIS PLUS a.s. – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 
a pozemku k nej priľahlého“. 















































Kúpna zmluva 
č. 04 88 ............ 

 
uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka  

medzi zmluvnými stranami 
 
 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
zastúpené                : Milan Ftáčnik, primátor mesta 
Peňažný ústav         : Československá obchodná banka, a. s. 
Číslo účtu          : 25826343/7500 
Variabilný symbol  : ................. 
IČO           : 603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
TELERVIS PLUS a.s. 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1396/B 
Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava 
IČO 35 717 769 
zastúpená: Ing. Ľubomír Valčák, člen predstavenstva 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
  
 
 
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

 
1. Hlavné mesto je vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Karlova Ves, pozemkov registra 

„C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2999/47 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m² a 
parc. č. 2999/48 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m² zapísaných na LV č. 1. 

2. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva nehnuteľnosti, 
pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2999/47 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 120 m² a parc. č. 2999/48 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 
m², k. ú. Karlova Ves, zapísané na LV č. 1. 

3. Kupujúci je výlučným vlastníkom stavby súp. č. 3311 stojacej na pozemku parc. č. 
2999/47 k. ú. Karlova Ves zapísanej na liste vlastníctve č. 4162, ktorá nie je predmetom 
prevodu. 
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Čl. 2 
Kúpna cena 

 
1. Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 odsek 2 za kúpnu cenu          

celkom 79 499,75 Eur, (slovom: sedemdesiatdeväťtisíc štyristodeväťdesiatdeväť Eur a 75 
centov) kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosti za túto cenu kupuje. 

2. Kúpna cena za m² pozemkov bola stanovená znaleckým posudkom č. 54/2013 zo 
dňa 21. 5. 2013 vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a 
odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Igorom Kropáčom vo výške 289,09 Eur/m². 

3. Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške 79 499,75 Eur spolu 
s náhradou za vypracovanie znaleckého posudku č. 54/2013 vo výške 230,- Eur na účet 
hlavného mesta SR Bratislavy 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, 
a. s., variabilný symbol č. ................, naraz do 30 dní odo dňa obojstranného podpisu tejto 
kúpnej zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak 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, povinný zaplatiť predávajúcemu 
spolu s omeškanou platbou, úroky z omeškania podľa ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka.                                             

   
 

Čl. 3 
Ťarchy 

 
 1. Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, 
bremená, ani iné právne povinnosti. 

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 
Odstúpenie od zmluvy 

 
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 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa 27. 6. 2013 uznesením č. .........., v súlade s § 9a 
ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
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2.  Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v čl. 1 ods. 2, dobre známy, a 
že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 

3. 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 
stanoviskami oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa ........., súborným stanoviskom za 
oblasť dopravy zo dňa 17. 5. 2013, stanoviskom oddelenia životného prostredia a mestskej 
zelene zo dňa 24. 4. 2013 a stanoviskom oddelenia územného plánovania – referátu generelov 
technickej infraštruktúry zo dňa 30. 4. 2013.  

4. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5. Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností.                                                                               

 
 

Čl. 6 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

 
1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými 

stranami. 
2. Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona              

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 
(Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej 
osoby – predávajúceho. 

3. Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Správy katastra 
pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu o povolení vkladu. Dňom nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva prechádzajú na kupujúceho 
všetky práva a povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. 

4. Kupujúci súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely tejto kúpnej zmluvy 
a so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. 

5. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci po dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.z. po zaplatení kúpnej ceny. Za zaplatenie kúpnej ceny  
sa považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej 
ceny sa kúpna cena považuje za zaplatenú až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto 
zmluvy.  

6. Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú účastníci tejto zmluvy viazaní 
dohodnutými podmienkami zmluvy. 

 
 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy v celom rozsahu, 

neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená.                                                           

2. Na znak súhlasu potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi. 
            3. Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 6-ich exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle 
predávajúci na Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu za účelom povolenia vkladu 
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy obidvomi 
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zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto 
zmluvy, rovnopis zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcemu až po podaní návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
 
V Bratislave, dňa .....................   V Bratislave, dňa ........................ 
 
 
Predávajúci:                                                               Kupujúci: 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________   ____________________________ 
                Milan Ftáčnik              Ing. Ľubomír Valčák 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy 





 
 

 
 

 


