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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 pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/18 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 2211 m², zapísaného na LV č. 1748, na ktorom sa nachádza stavba so 
súpis. č. 3540, vo vlastníctve spoločnosti BILLA s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, 
IČO 31 347 037, a predaj priľahlého pozemku  registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 
1860/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1705 m², zapísaného na LV č. 1748, na 
ktorom je vybudované parkovisko a spevnená plocha, vo vlastníctve nadobúdateľa spoločnosti 
BILLA s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO 31 347 037, za cenu celkom      
614 225,00 Eur.  
 
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 uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová   správa 
 
PREDMET   : Návrh na predaj pozemkov registra „C“ v  k. ú. Petržalka,  
    parc. č. 1860/15 a parc. č. 1860/18, zapísaných na LV č. 1748 
     
ŽIADATE Ľ  : BILLA, s.r.o.  
    Bajkalská č. 19/A, 821 02  Bratislava 
    IČO 31 347 037 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č. druh pozemku celkom m2     výmera m2    pozn._______  
1860/15 zastavané plochy           1705          1705  LV č. 1748 
1860/18 zastavané plochy           2211          2211  LV č. 1748 
                Spolu:     3916 m2  
          
SKUTKOVÝ   STAV    
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností  
parc. č. 1860/15 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 1705 m2 a parc. č. 1860/18 – 
zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 2211 m2 k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748. 
Záujmové pozemky sa nachádzajú v blízkosti Evanjelického kostola na Znievskej ulici                      
v Bratislave.  

Žiadateľ je výlučným vlastníkom stavby so súpis. č. 3540 – supermarket BILLA 
vybudovanej na pozemku parc. č. 1860/18 k. ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 3560 a vlastníkom 
parkoviska, chodníkov a spevnených plôch situovaných na pozemku parc. č. 1860/15 k. ú. 
Petržalka. Spevnené plochy a parkovisko boli vybudované žiadateľom ako priľahlá prístupová 
plocha k supermarketu BILLA a v súčasnosti sú využívané na prechod osôb a prejazd 
motorových vozidiel v rámci parkoviska pred supermarketom BILLA. Pozemok parc. č. 1860/18 
k. ú. Petržalka je zastavaný stavbou supermarketu BILLA a pozemok parc. č. 1860/15 k. ú. 
Petržalka tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí so stavbou so súpis. 
č. 3540 k. ú. Petržalka neoddeliteľný celok. V súčasnosti spoločnosť BILLA s.r.o. užíva 
prevádzané pozemky na základe Nájomnej zmluvy č. 8-95-0-040-3, zo dňa 24.10.1995 v zmysle 
Dodatku č. 1 zo dňa 09.04.2002. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu 30 rokov. Z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom požiadala spoločnosť 
BILLA, s.r.o. o prevod pozemkov parc. č. 1860/15 a parc. č. 1860/18 k. ú. Petržalka situovaných 
pod stavbou supermarketu BILLA, pod parkoviskom a pod spevnenými plochami vybudovanými 
a užívanými výlučne žiadateľom.  

Znaleckým posudkom č. 3/2014 zo dňa 17.01.2014 vyhotoveným Ing. Jozefom Fajnorom 
bol 1 m2 prevádzaných pozemkov ohodnotený na sumu 156,85 Eur/m2, teda za celkovú cenu 
614 224,60 Eur. 

Predaj pozemkov sa navrhuje uskutočniť 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, zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa a ako prevod priľahlého zastavaného pozemku, ktorý svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. 
 Kúpou pozemkov by si žiadateľ majetkovoprávne usporiadal súčasné užívanie 
nehnuteľnosti pod svojou stavbou a priľahlého pozemku, ktoré využíva výlučne žiadateľ pre 
potreby svojej podnikateľskej činnosti.  
  
 
 
 



 
 
 
STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU  
 
Oddelenie územného rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou sú pozemky 1860/15,18, funkčné využitie územia: občianska 
vybavenosť lokálneho významu, číslo funkcie 202.  
Oddelenie územných generelov a GIS : 
Bez pripomienok.  
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Predaj pozemkov nie je v rozpore  so záujmami životného prostredia, ochrany mestskej zelene, 
územnou a druhovou ochranou prírody a krajiny.  
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
 
 
O stanovisko starostu MČ Bratislava – Petržalka bolo požiadané listom zo dňa 12.12.2013. 
 
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 pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/15 a parc. č. 1860/18, spoločnosti BILLA s.r.o., so 
sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou“. 
 
 























































 
Kúpna zmluva 
č. 04880....1400 

 
uzatvorenej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Zastúpené:  Milanom Ftáčnikom,  primátorom mesta 
Peňažný ústav: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  25826343/7500 
Variabilný symbol: 4880......14 
IČO:   603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
BILLA s. r. o. 
Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Zhelyu Zhelev,  konateľ spoločnosti 
 Ing. Tomáš Staňo, konateľ spoločnosti  
IČO: 31 347 037 
IČ DPH:  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sro, vložka číslo: 4758/B 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 
 

Čl. 1 
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, pozemkov parc. č. 

1860/15 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 1705 m2 a parc. č. 1860/18 – zastavané 
plochy a nádvoria  vo výmere 2211 m2, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 1748 vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor ako parcely 
registra “C“; pozemky sa nachádzajú v okrese Bratislava V, v obci Bratislava – mestská 
časť Petržalka.  

2) Predmetom predaja podľa tejto kúpnej zmluvy je prevod pozemkov registra „C“ parc. č. 
1860/15 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 1705 m2 a parc. č. 1860/18 – zastavané 
plochy a nádvoria  vo výmere 2211 m2, k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748 
v celosti. 

3)   Kupujúci je výlučným vlastníkom stavby so súpis. č. 3540 – supermarket BILLA 
vybudovanej na pozemku parc. č. 1860/18 k. ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 3560 
a vlastníkom parkoviska, chodníkov a spevnených plôch situovaných na pozemku parc. č. 
1860/15 k. ú. Petržalka. Spevnené plochy a parkovisko boli vybudované žiadateľom ako 
priľahlá prístupová plocha k supermarketu BILLA. Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto 
prípade ide pozemok zastavaný stavbou supermarketu BILLA a o priľahlý pozemok, 
ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí so stavbou so súp. č. 3540 k. ú. Petržalka vo 
vlastníctve kupujúceho jeden neoddeliteľný celok, sú splnené zákonné podmienky na 
prevod pozemkov do vlastníctva kupujúceho podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.  

4) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje pozemky v k. ú. Petržalka, špecifikované v Čl. 1 
ods. 2 tejto zmluvy v celosti do svojho výlučného vlastníctva.  

 



Čl. 2 
1) Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v Čl. 1 odsek 2 tejto zmluvy  za kúpnu cenu      

.............. EUR (slovom : ............ Eur ) kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosti za túto cenu 
kupuje do svojho výlučného vlastníctva. Spolu s kúpnou cenou sa kupujúci zaväzuje 
uhradiť predávajúcemu aj náklady na vypracovanie znaleckého posudku v výške .....,00 
EUR.  

2) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške .......... Eur na účet 
predávajúceho č. 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., 
variabilný symbol  č. 4880....14 naraz, do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy 
oboma zmluvnými stranami. 

3) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu sumu ........... Eur ako 
náhradu za vypracovanie znaleckého posudku č. ....../2014, zo dňa ...01.2014, 
vyhotoveného Ing. Jozefom Fajnorom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad 
hodnoty nehnuteľností, so sídlom Uhrova ulica č. 22, Bratislava, evidenčné číslo znalca 
910716 na účet predávajúceho č. 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej 
banke, a.s., variabilný symbol  č. 4880...14 naraz, do 30 dní odo dňa podpísania tejto 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

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 ust. § 517 ods. 2 
Občianskeho zákonníka. 

5) Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na 
svojom zasadnutí dňa  06.03.2014, Uznesením č. ........./2014. 

   
Čl. 3 

1) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by na predávaných nehnuteľnostiach 
viazli nejaké dlhy, bremená alebo iné právne povinnosti.  

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

3) 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. 

4) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 

 
Čl. 4 

1) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v Čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy dobre 
známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza.  

2) Kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislava, a to so : 
- Súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa .........2014 
- Stanoviskom referátu generelov technickej infraštruktúry zo dňa .......2014 
- Stanoviskom oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 08.01.2014 
- Stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa .......01.2014 
a zaväzuje sa dodržiavať všetky podmienky, ktoré sú v nich uvedené. 

3) Kupujúci bol oboznámený s uzatvorenou Nájomnou zmluvou č. 8-95-0-040-3, zo dňa 
24.10.1995, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.04.2002, ktorej predmetom sú pozemky 
tvoriace predmet prevodu parc. č. 1860/15, parc. č. 1860/18 a pozemok parc. č. 1860/16 
k. ú. Petržalka zapísaný na LV č. 3095, vo vlastníctve spoločnosti METRO Bratislava, 
a.s. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu 
prevodu kupujúcim dôjde k zúženiu nájmu v rozsahu pozemkov registra „C“ parc. č. 
1860/15 a parc. č. 1860/18 k. ú. Petržalka z dôvodu splynutia nájomcu s prenajímateľom. 



 
Čl. 5 

1) Prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nastane dňom povolenia vkladu 
vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností. 

2) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci pri dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny a nákladov na 
vypracovanie znaleckého posudku. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny podá 
predávajúci návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených 
v Čl. 2 tejto zmluvy. 

3) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predávaným nehnuteľnostiam vkladom do katastra 
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe 
právoplatného rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym 
odborom.  

4) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami 
zmluvy. 

5) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci 
pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    

6) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

7) Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so zverejnením tejto zmluvy 
podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších 
predpisov. 

 
Čl. 7  

1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú predložené 
Okresnému úradu Bratislava, Katastrálnemu odboru k návrhu na vklad vlastníckeho 
práva, tri rovnopisy obdrží predávajúci. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy oboma 
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto 
zmluvy, rovnopis jej predávajúci odovzdá až po podaní návrhu na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností. 

2) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili 
na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpísali. 

 
 
V Bratislave dňa .............................   V Bratislave dňa .......................... 
 
PREDÁVAJÚCI:     KUPUJÚCI:  
hlavné mesto SR Bratislava    BILLA, s.r.o. 
 
 
 
....................................................   ............................................................ 
 Milan Ftáčnik                             Zhelyu Zhelev 

primátor       konateľ spoločnosti  
 
 
 
 

       ............................................................ 
                             Ing. Tomáš Staňo  

        konateľ spoločnosti   
  



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. 73 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/15 a parc. č. 1860/18, 
spoločnosti BILLA s.r.o., so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod 
stavbou 
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť podľa  § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/18 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 2 211 m², zapísaného na LV č. 1748, na ktorom sa nachádza stavba so súpis. 
č. 3540, vo vlastníctve spoločnosti BILLA s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO 31 347 037, 
a predaj priľahlého pozemku  registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/15 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 1 705 m², zapísaného na LV č. 1748, na ktorom je vybudované parkovisko 
a spevnená plocha, vo vlastníctve nadobúdateľa spoločnosti BILLA s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, 
Bratislava, IČO 31347037, za cenu celkom 614 225,00 Eur, s podmienkou súhlasu starostu M Č 
Petržalka  a 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 uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 4, proti: 0 , zdržal sa: 1   
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 10.2.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 


