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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ v k. ú. Vinohrady, parc. 
č. 21644/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, LV č. 3495, Ing. Matejovi Okálimu,  za 
cenu 205,86 Eur/m2,  t. z. za kúpnu cenu celkom 4 397,20 Eur. 
 
Celková cena pozostáva z dvoch častí : 
 
1. Prvá časť celkovej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č.27/2013 vo výške            
205,86  Eur/m2, čo pri výmere 20 m2 predstavuje sumu celkom 4 117,20 Eur. 
2. Druhá časť celkovej ceny vo výške 280,00 Eur tvorí náhradu za užívanie predmetných pozemkov 
za obdobie dvoch rokov spätne a vychádza zo sadzby 7,00 Eur/m2/rok (prístup na pozemok pre 
nepodnikateľské účely) v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných 
vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia primátora č. 28/2011. Úhradou tejto sumy sa 
všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania pozemkov bez právneho dôvodu považujú za 
urovnané, 
  
 
s 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 uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 
 
 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností                
v k. ú. Vinohrady,  parc. č. 21644/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, bezprostredne 
susedí s pozemkom  registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady,  parc. č. 5372/2, LV č. 1786, vo vlastníctve 
Ing. Mateja Okáliho a v súčasnosti je využívaný ako prístupová plocha k rodinnému domu 
žiadateľa. 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET      :            Návrh na predaj pozemku v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21644/4  
                                      ako  prípadu hodného osobitného zreteľa    

                         
ŽIADATE Ľ   :   Ing. Matej Okáli 
                                      
      
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
 
parc. č.  druh pozemku výmera v m2  pozn.     
21644/4          zastavané plochy         20                              LV č. 3495 
 
SKUTKOVÝ STAV   
 
 Predmetom predaja je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Vinohrady, parc. 
č. 21644/4  – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2. 
 Pozemok sa nachádza v obytnej zóne, medzi bytovými stavbami, prevažne rodinnými 
domami v zastavanom území mesta. Prístup k pozemku je po spevnenej asfaltovej komunikácii. 
Pozemok je nezastavaný, neoplotený  a slúži len ako prístupová plocha k rodinnému domu vo 
vlastníctve žiadateľa.  
 O odkúpenie pozemku požiadal žiadateľ za účelom jeho  pričlenenia k pozemku  registra 
„C“ katastra nehnuteľností, v k. ú. Vinohrady, parc. č. 5372/2, LV č. 178,6 vo vlastníctve                      
Ing. Mateja Okáliho, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti predmetu predaja.  
 Z tohto dôvodu navrhujeme schváliť predaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností  v k. ú. Vinohrady,  
parc. č. 21644/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, bezprostredne susedí s pozemkom  
registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Vinohrady,  parc. č. 5372/2, LV č. 1786, vo vlastníctve 
Ing. Mateja Okáliho, ktorý využíva ako prístupovú plochu.  

Na stanovenie kúpnej ceny bo vypracovaný znalecký posudok č. 27/2013  zo dňa 22.8.2013, 
ktorý vypracoval Ing. Jozef Fajnor, so sídlom Uhrova ulica č. 22, Bratislava, kde cena pozemku  
bola stanovená vo výške 205,86 Eur/m2, čo pri celkovej výmere predstavuje sumu 4 117,20 Eur. 

Nakoľko žiadateľ užíval predmetný pozemok bez právneho titulu,  náhrada za užívanie 
pozemku za obdobie dvoch rokov spätne vychádza  zo sadzby 7,00 Eur/m2/rok ( prístup na 
pozemok pre nepodnikateľské účely ) v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania 
zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia primátora č. 28/2011, čo 
predstavuje sumu celkom 280,00 Eur. Úhradou tejto sumy sa všetky nároky vyplývajúce 
z doterajšieho užívania pozemkov bez právneho dôvodu  považujú za urovnané.  
 
Stanoviská odborných útvarov magistrátu 
Stanovisko oddelenia územného rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 826/3, 832/13 : funkčné využitie územia: 
málopodlažná zástavba obytného územia, stabilizované územie. 
Stanovisko referátu generelov technickej infraštruktúry: 
Bez pripomienok.    
Súborné stanovisko oddelenia dopravy: 
Bez pripomienok. 
Stanovisko oddelenia životného prostredia a mestskej zelene: 
S predajom pozemku súhlasí. 
Stanovisko oddelenia mestskej zelene: 
S predajom pozemku súhlasí.  
Oddelenie miestnych daní a poplatkov: 



Neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
Finančné oddelenie: 
Neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Nové Mesto: 
Je súhlasné. 
  
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 17. 2. 2014 na internete a  na úradnej tabuli svoj 
zámer predať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1081/2014 zo dňa 13. 02.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať „Návrh na predaj pozemku 
v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21644/4, Ing. Matejovi Okálimu, ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa“. 
 
 
 
 



































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

konaného d ňa 10.2.2014 
___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu č. 25 
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21644/4, Ing. Matejovi Okálimu, ako 
prípadu hodného osobitného zreteľa 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ v k. ú. Vinohrady, parc. 
č. 21644/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, LV č. 3495, Ing. Matejovi Okálimu, za 
cenu 205,86 Eur/m2,  t. z. za kúpnu cenu celkom 4 397,20 Eur. 
 
Celková cena pozostáva z dvoch častí : 
 
1. Prvá časť celkovej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 27/2013 vo výške            
205,86  Eur/m2, čo pri výmere 20 m2 predstavuje sumu celkom 4 117,20 Eur. 
2. Druhá časť celkovej ceny vo výške 280,00 Eur tvorí náhradu za užívanie predmetných pozemkov 
za obdobie dvoch rokov spätne a vychádza zo sadzby 7,00 Eur/m2/rok (prístup na pozemok pre 
nepodnikateľské účely) v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, 
ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia primátora č. 28/2011. Úhradou tejto sumy sa všetky 
nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania pozemkov bez právneho dôvodu považujú za urovnané, 
  
 
s 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 uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady,  parc. 
č. 21644/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, bezprostredne susedí s pozemkom  
registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady,  parc. č. 5372/2, LV č. 1786, vo vlastníctve Ing. Mateja Okáliho 
a v súčasnosti je využívaný ako prístupová plocha k rodinnému domu žiadateľa.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0   
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 10.2.2014 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 


