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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

zrušuje 
 

bod 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1317/2013 zo dňa  24. 
10. 2013, ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo primerané navýšenie kapitálových príjmov 
a výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 z predaja majetku hlavného mesta 
SR Bratislava na uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom 
registra „C“ KN  v k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., so sídlom 
na Slovnaftskej 10 v Bratislave, IČO 35681039, a to  k pozemkom parc. č. 7347/18 – ostatné plochy 
vo výmere 1 100 m2, parc. č. 7347/19 – ostatné plochy vo výmere 469 m2 a parc. č. 7347/20 – 
ostatné plochy vo výmere 121 m2, LV č. 7334, za cenu 249,93 Eur/m2, t. z za cenu 422 381,70 Eur, 
a k pozemku parc. č. 21714/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere   1 286 m2, LV č. 5749,  za 
cenu 165,97  Eur/m2, t. z. za cenu 213 437,42 Eur, t. z. za cenu celkom 635 819,12 Eur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
    
PREDMET : Návrh  na zrušenie bodu 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného  
   mesta SR Bratislavy č. 1317/2013 zo dňa 24. 10. 2013, ktorým bolo  
   schválené použitie finančných prostriedkov na kúpu pozemkov vo vlastníctve  
   spoločnosti LUKOIL Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave  
 
ŽIADATE Ľ : LUKOIL Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave 
   IČO 35681039 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.     
7347/18 ostatné plochy    1 100  LV č. 7334 
7347/19 ostatné plochy       469  LV č. 7334 
7347/20 ostatné plochy       121  LV č. 7334 
21714/10 zastavané plochy a nádvoria  1 286  LV č. 5749 
_____________________________________________________________________________ 
     spolu  2 976 m2 
 
vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava schválilo na svojom zasadnutí, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 24. 10. 2013, uznesením č. 1317/2013 uplatnenie predkupného práva 
k špecifikovaným nehnuteľnostiam a primerané navýšenie kapitálových príjmov a výdavkov vo 
výške 635 819,12 Eur z predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Do konca tohto kalendárneho roka je nereálne predpokladať ďalší, dostatočne vysoký príjem 
z predaja majetku, ktorý by pokryl navýšenie kapitálových príjmov. Navyše, keďže  žiadateľ 
na opakované výzvy hlavného mesta na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorou by sa zrealizovalo 
predkupné právo, nereagoval a k realizácií predkupného práva teda nedošlo, dodatočné 
kapitálové príjmy nie sú potrebné. Navrhujeme preto, aby Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy  zrušilo bod 2. uznesenia, ktorým MsZ schválilo primerané navýšenie 
kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava.  
  

V každom prípade, za predpokladu, že povinný z predkupného práva nesplní svoju 
povinnosť a neposkytne oprávnenému potrebnú súčinnosť (neuzatvorí s ním zmluvu a neprevedie 
naňho vlastnícke právo napriek tomu, že oprávnený svoj záujem prejavil a deklaroval), má 
oprávnená osoba teoreticky viacero možností, ako tento pre ňu  nepriaznivý stav zvrátiť (ak súd 
v konaní uzná, že povinný práva oprávneného porušil), avšak až potom, ako povinný prevedie 
vlastníctvo k ponúkanej veci na tretiu osobu. 

1. Oprávnená osoba sa môže na súde domáhať neplatnosti takejto zmluvy (ktorou došlo k prevodu na tretiu 
osobu), vzhľadom na skutočnosť, že jej právo bolo porušené. V prípade, že svoj nárok preukáže, súd takýto prevod 
vyhlási za neplatný.  

2. Ďalšou možnosťou je domáhať sa, opäť na súde, aby nadobúdateľ (ten, kto vec kúpil)  previedol predmetnú 
vec na oprávneného za podmienok, ktoré boli dohodnuté v zmluve o zriadení predkupného práva. Takúto žalobu možno 
použiť len vo vzťahu k novému nadobúdateľovi, nie proti povinnému z predkupného práva.  

V prípade, že k prevodu na tretiu osobu nedôjde, oprávnený z predkupného práva nemá 
zákonnú možnosť, ktorou by povinného z predkupného práva donútil, aby s ním kúpnu zmluvu 



uzatvoril a nemá ani možnosť domáhať sa uzatvorenia kúpnej zmluvy cestou súdu, prostredníctvom 
inštitútu žaloby na nahradenie vôle.  

Záver : Možno konštatovať, že súčinnosť zo strany spoločnosti LUKOIL s. r. o.  poskytnutá 
nebola a spoločnosť napriek svojej ponuke neprejavila ochotu s hlavným mestom kúpnu zmluvu  
uzatvoriť, hoci sa mesto takéhoto postupu opakovane domáhalo a možno teda konštatovať, že 
lehota na uplatnenie predkupného práva márne uplynula, resp. bez aktívnej účasti predávajúceho 
predkupné právo v zmysle predloženej ponuky nebolo možné zrealizovať.  

V prípade doručenia prípadnej novej ponuky žiadateľa o uplatnenie predkupného 
práva, bude táto opätovne musieť byť predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislava. 

 

Keďže pozitívnu reakciu zo strany žiadateľa sme napriek opakovaným 

výzvam neobdržali, je v záujme hospodárnosti potrebné, aby bod 2. uznesenia              

č. 1317/2013, ktorým došlo na k navýšeniu nielen kapitálových príjmov, ale aj 

kapitálových výdavkov v sume 635 819,12 Eur, ktoré neboli z vyššie uvedených 

dôvodov použité na nákup pozemkov (uplatnenie predkupného práva), bolo 

zrušené.  

 

 





Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 26.11.2013 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 21 
Návrh na zrušenie bodu 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
1317/2013 zo dňa 24. 10. 2013, ktorým bolo schválené použitie finančných prostriedkov na kúpu 
pozemkov vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ schváliť 
zrušenie bodu 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1317/2013 
zo dňa  24. 10. 2013, ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo primerané navýšenie  kapitálových 
príjmov a výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 z predaja majetku hlavného 
mesta SR Bratislava na uplatnenie predkupného práva  hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom 
registra „C“ KN  v k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., so sídlom na 
Slovnaftskej 10 v Bratislave, IČO 35681039, a to  k pozemkom parc. č. 7347/18 – ostatné plochy 
vo výmere 1 100 m2, parc. č. 7347/19 – ostatné plochy vo výmere 469 m2 a parc. č. 7347/20 – ostatné 
plochy vo výmere 121 m2, LV č. 7334, za cenu 249,93 Eur/m2, t. z za cenu 422 381,70 Eur,                        
a k pozemku parc. č. 21714/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  1 286 m2, LV č. 5749,  za 
cenu 165,97  Eur/m2, t. z. za cenu 213 437,42 Eur, t. z. za cenu celkom 635 819,12 Eur 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 3, proti: 1 , zdržal sa: 1   
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 26.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na zrušenie bodu 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 1317/2013 zo dňa 24. 10. 2013, ktorým bolo schválené použitie finančných 
prostriedkov na kúpu pozemkov vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia, s.r.o., so 
sídlom v Bratislave 

kód uzn.: 5.5.1 

Uznesenie č. 1037/2013 
     zo dňa 27. 11. 2013 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu  

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť zrušenie bodu 2 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
1317/2013 zo dňa 24. 10. 2013, ktorým Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
schválilo primerané navýšenie kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok 2013 z predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy, na uplatnenie 
predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom registra „C“ KN v k. ú. Staré 
Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., so sídlom na Slovnaftskej 10 
v Bratislave, IČO 35681039, a to k pozemkom parc. č. 7347/18 – ostatné plochy vo výmere             
1 100 m2, parc. č. 7347/19 – ostatné plochy vo výmere 469 m2 a parc. 7347/20 – ostatné 
plochy vo výmere 121 m2, LV č. 7334, za cenu 249,93 Eur/m2, t. z. za cenu 422 381,70 Eur, 
a k pozemku parc. č. 21714/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  1 286 m2, LV č. 
5749,  za cenu 165,97  Eur/m2, t. z. za cenu 213 437,42 Eur, t. z. za cenu celkom                      
635 819,12 Eur. 
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