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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 novovytvoreného pozemku v k. ú. Karlova 
Ves, parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2, vzniknutého podľa GP                
č. 2/2014 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 531/2, LV č. 46, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Ing. Mariana Janíka a Ing. Anetty Janíkovej,  za kúpnu cenu                  
230,00 Eur/m2, t. z. za kúpnu cenu celkom  26 220,00 Eur, s podmienkami: 
 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva 
nebude kupujúcimi 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. 
 

  
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci užívajú záujmový pozemok na 
základe nájomnej zmluvy, a je spoločne oplotený a užívaný so susednými nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve kupujúcich - pozemkami parc. č. 530/1, parc. č. 530/2, parc. č. 530/7, parc. č. 530/8 
a stavbou súpis. č. 3495 nachádzajúcou sa na pozemku parc. č. 530/7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET   : Návrh na predaj pozemku  v Bratislave, k. ú. 
    Karlova Ves, parc. č. 531/22, ako prípadu hodného osobitného 
    zreteľa 
 
ŽIADATELIA  : Ing. Marian Janík a manželka Ing. Anetta Janíková 
     
     
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
531/22   zastavané plochy    114  GP č. 2/2014 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
 
Novovytvorený pozemok parc. č. 531/22 – zastavané plochy vo výmere 114 m2 vznikol 
geometrickým plánom č. 2/2014 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 531/2 – 
zastavané plochy vo výmere 294 m2,  LV č. 46 
 
 
SKUTKOVÝ   STAV    
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku uvedeného v špecifikácii. 

Žiadatelia sú vlastníkmi susedných pozemkov parc. č. 530/1, parc. č. 530/2, parc.                      
č. 530/7, parc. č. 530/8 a stavby rodinného domu súp. č. 3495 nachádzajúcej sa na pozemku parc. 
č. 530/7. Na časť pozemku parc. č. 531/2 o výmere 180 m2 (oddelením od tohto pozemku 
vznikol novovytvorený pozemok parc. č. 531/22) majú žiadatelia uzavretú s mestskou časťou 
Bratislava – Karlova Ves nájomnú zmluvu č. 038 0 22 60 04 na dobu určitú od 1.5.2004 do 
31.12.2008, dodatkom č. 1 zo dňa 18.11.2008 predĺženú na obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2011, 
a dodatkom č. 2 zo dňa 2.12.2011 predĺženú na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2016. Pozemok 
parc. č. 531/2 je v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy, nie je zverený do správy 
mestskej časti Bratislava- Karlova Ves. Mestskú časť Bratislava – Karlova Ves sme požiadali 
o vysvetlenie, na základe akého právneho titulu prenajímajú časť pozemku parc. č. 531/2.  

Novovytvorený pozemok parc. č. 531/22 je spoločne oplotený a užívaný 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia požiadali o kúpu záujmového pozemku 
za účelom prístavby garáže k jestvujúcemu domu a zvyšnú časť chcú žiadatelia užívať ako 
záhradu. 

Na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 7.11.2013 bol predložený 
materiál s návrhom na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 531/21 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 134 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 10/2013 oddelením od 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 531/2, LV č. 46. Materiál získal uznesenie Mestskej rady 
hlavného mesta SR č. 996/2013. Tento predmet predaja bol upravený v súlade so stanoviskom 
starostky mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. KV/MGI/726/2013/6357 zo dňa 23.5.2013, 
podľa ktorého súhlasí iba s odpredajom časti pozemku parc. č. 531/2 tak, že z tejto parcely bude 
odčlenený pás v šírke 2,5 m po celej dĺžke tiahnuci sa vedľa susednej parcely č. 531/20 –                     
v  zmysle tohto stanoviska si dali žiadatelia vyhotoviť geometrický plán č. 10/2013. Avšak na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy materiál nebol predložený 
s tým, aby bol spracovaný nový geometrický plán za účelom ďalšej úpravy predmetu predaja.         
Na základe tejto skutočnosti žiadatelia predložili geometrický plán č. 2/2014, podľa ktorého 
vznikol novovytvorený pozemok parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2 
(t.j. pôvodný novovytvorený pozemok parc. č. 531/21 bol zmenšený o 20 m2).  



 Znaleckým posudkom č. 95/2013 zo dňa 7.10.2013 vyhotoveným Ing. Igorom Kropáčom 
bol 1 m2 novovytvoreného pozemku parc. č. 531/21 ohodnotený na sumu 229,24 Eur/m2. Pri 
návrhu kúpnej ceny novovytvoreného pozemku parc. č. 531/22 vychádzame taktiež zo 
znaleckého posudku č. 95/2013 zo dňa 7.10.2013 vyhotoveného Ing. Igorom Kropáčom, 
nakoľko ide o pôvodný predmet predaja (novovytvorený pozemok parc. č. 531/21) zmenšený 
o 20 m2 (novovytvorený pozemok parc. č. 531/22). 
 Uvedený predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s tým, 
že obecné zastupiteľstvo musí rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 
STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU 
Oddelenie územného rozvoja mesta zo dňa 29. 4. 2014: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 531/22, funkčné využitie územia: málopodlažná 
zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, stabilizované územie. 
Oddelenie územného plánovania, Referát generelov TI: 
Územím prechádza potrubie NTL plynovodu DN 100mm. Trasu je potrebné overiť v teréne 
a v prípade, že sa kolízia potvrdí, treba kontaktovať SPP, a.s.  
Po úprave predmetu predaja geometrickým plánom č. 2/2014 potrubie NTL plynovodu 
neprechádza predmetom predaja. 
Oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy: 
V zmysle Územného plánu hl.m.SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, záujmový 
pozemok nie je dotknutý žiadnym výhľadovým dopravným zámerom. Vzhľadom na uvedené k 
predaju nemáme pripomienky. 
Oddelenie prevádzky dopravy: 
Z hľadiska prevádzky dopravy sa nevyjadrujeme, predaj sa netýka miestnych komunikácií I. a II. 
triedy. Líščie údolie je MK III. triedy, kde cestným správnym orgánom je MČ Bratislava – 
Karlova Ves, vyžiadajte si ich stanovisko.  
Oddelenie cestného hospodárstva: 
Predmetný pozemok parc. č. 531/2 nie je v správe OCH, komunikácia Líščie údolie je v správe 
mestskej časti Karlova Ves a predajom nepríde k zásahu do komunikácií v správe OCH. 
Z hľadiska záujmov správcu verejného osvetlenia upozorňujeme, že predmetnou parcelou 
prechádza podzemný kábel VO, ktorým je prepojené zariadenie VO na ul. Líščie údolie s ul. Pod 
Rovnicami. Žiadame dodržať nasledovné podmienky: pred predajom zakresliť podzemné 
káblové vedenia VO na OCH a vytýčiť odbornou firmou kábel VO, a v prípade uskutočnenia 
predaja realizovať prekládku vedenia VO na náklady žiadateľa. 
Oddelenie mestskej zelene: 
Záujmový pozemok nie je vedený ako plocha verejnej zelene. Predaj pozemku nie je v rozpore 
so záujmami ochrany mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny. 
Oddelenie životného prostredia: 
Je súhlasné. 
Finančné oddelenie: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. 
 
O aktualizáciu stanovísk magistrátu bolo požiadané. 
 
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Karlova Ves: 
S predajom časti pozemku registra „C“ parc. č. 531/2 v k. ú. Bratislava - Karlova Ves súhlasím             
s podmienkou, že z tejto parcely bude odčlenený pás v šírke 2,5 m po celej dĺžke tiahnuci sa 
vedľa susednej parcely č. 531/20. Tento pozemok zostane vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy 



a bude využívaný na prechod chodcov medzi ulicami Líščie údolie a Pod Rovnicami. K predaju 
zostávajúcej časti parc. č. 531/2 nemám námietky. 
V  zmysle tohto stanoviska si dali žiadatelia vyhotoviť geometrický plán č. 10/2013. Predmet 
predaja bol geometrickým plánom č. 2/2014 zmenšený o ďalších 20 m2. 
 
Stanovisko SPP – distribúcia, a.s.: 
Je súčasťou príloh tohto materiálu. Žiadatelia boli s týmto stanoviskom oboznámení. Po úprave 
predmetu predaja geometrickým plánom č. 2/2014 plynovod neprechádza novovytvoreným 
pozemkom parc. č. 531/22. 
 
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 5. 5. 2014 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer predať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
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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 novovytvoreného pozemku v k. ú. Karlova 
Ves, parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2, vzniknutého podľa GP                
č. 2/2014 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 531/2, LV č. 46, do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Ing. Mariana Janíka a Ing. Anetty Janíkovej,  za kúpnu cenu                  
230,00 Eur/m2, t. z. za kúpnu cenu celkom  26 220,00 Eur, s podmienkami: 
 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva 
nebude kupujúcimi 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. 
 

  
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci užívajú záujmový pozemok na 
základe nájomnej zmluvy, a je spoločne oplotený a užívaný so susednými nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve kupujúcich - pozemkami parc. č. 530/1, parc. č. 530/2, parc. č. 530/7, parc. č. 530/8 
a stavbou súpis. č. 3495 nachádzajúcou sa na pozemku parc. č. 530/7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET   : Návrh na predaj pozemku  v Bratislave, k. ú. 
    Karlova Ves, parc. č. 531/22, ako prípadu hodného osobitného 
    zreteľa 
 
ŽIADATELIA  : Ing. Marian Janík a manželka Ing. Anetta Janíková 
     
     
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
531/22   zastavané plochy    114  GP č. 2/2014 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
 
Novovytvorený pozemok parc. č. 531/22 – zastavané plochy vo výmere 114 m2 vznikol 
geometrickým plánom č. 2/2014 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 531/2 – 
zastavané plochy vo výmere 294 m2,  LV č. 46 
 
 
SKUTKOVÝ   STAV    
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku uvedeného v špecifikácii. 

Žiadatelia sú vlastníkmi susedných pozemkov parc. č. 530/1, parc. č. 530/2, parc.                      
č. 530/7, parc. č. 530/8 a stavby rodinného domu súp. č. 3495 nachádzajúcej sa na pozemku parc. 
č. 530/7. Na časť pozemku parc. č. 531/2 o výmere 180 m2 (oddelením od tohto pozemku 
vznikol novovytvorený pozemok parc. č. 531/22) majú žiadatelia uzavretú s mestskou časťou 
Bratislava – Karlova Ves nájomnú zmluvu č. 038 0 22 60 04 na dobu určitú od 1.5.2004 do 
31.12.2008, dodatkom č. 1 zo dňa 18.11.2008 predĺženú na obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2011, 
a dodatkom č. 2 zo dňa 2.12.2011 predĺženú na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2016. Pozemok 
parc. č. 531/2 je v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy, nie je zverený do správy 
mestskej časti Bratislava- Karlova Ves. Mestskú časť Bratislava – Karlova Ves sme požiadali 
o vysvetlenie, na základe akého právneho titulu prenajímajú časť pozemku parc. č. 531/2.  

Novovytvorený pozemok parc. č. 531/22 je spoločne oplotený a užívaný 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia požiadali o kúpu záujmového pozemku 
za účelom prístavby garáže k jestvujúcemu domu a zvyšnú časť chcú žiadatelia užívať ako 
záhradu. 

Na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 7.11.2013 bol predložený 
materiál s návrhom na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 531/21 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 134 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 10/2013 oddelením od 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 531/2, LV č. 46. Materiál získal uznesenie Mestskej rady 
hlavného mesta SR č. 996/2013. Tento predmet predaja bol upravený v súlade so stanoviskom 
starostky mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. KV/MGI/726/2013/6357 zo dňa 23.5.2013, 
podľa ktorého súhlasí iba s odpredajom časti pozemku parc. č. 531/2 tak, že z tejto parcely bude 
odčlenený pás v šírke 2,5 m po celej dĺžke tiahnuci sa vedľa susednej parcely č. 531/20 –                     
v  zmysle tohto stanoviska si dali žiadatelia vyhotoviť geometrický plán č. 10/2013. Avšak na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy materiál nebol predložený 
s tým, aby bol spracovaný nový geometrický plán za účelom ďalšej úpravy predmetu predaja.         
Na základe tejto skutočnosti žiadatelia predložili geometrický plán č. 2/2014, podľa ktorého 
vznikol novovytvorený pozemok parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2 
(t.j. pôvodný novovytvorený pozemok parc. č. 531/21 bol zmenšený o 20 m2).  



 Znaleckým posudkom č. 95/2013 zo dňa 7.10.2013 vyhotoveným Ing. Igorom Kropáčom 
bol 1 m2 novovytvoreného pozemku parc. č. 531/21 ohodnotený na sumu 229,24 Eur/m2. Pri 
návrhu kúpnej ceny novovytvoreného pozemku parc. č. 531/22 vychádzame taktiež zo 
znaleckého posudku č. 95/2013 zo dňa 7.10.2013 vyhotoveného Ing. Igorom Kropáčom, 
nakoľko ide o pôvodný predmet predaja (novovytvorený pozemok parc. č. 531/21) zmenšený 
o 20 m2 (novovytvorený pozemok parc. č. 531/22). 
 Uvedený predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s tým, 
že obecné zastupiteľstvo musí rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 
STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU 
Oddelenie územného rozvoja mesta zo dňa 29. 4. 2014: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 531/22, funkčné využitie územia: málopodlažná 
zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, stabilizované územie. 
Oddelenie územného plánovania, Referát generelov TI: 
Územím prechádza potrubie NTL plynovodu DN 100mm. Trasu je potrebné overiť v teréne 
a v prípade, že sa kolízia potvrdí, treba kontaktovať SPP, a.s.  
Po úprave predmetu predaja geometrickým plánom č. 2/2014 potrubie NTL plynovodu 
neprechádza predmetom predaja. 
Oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy: 
V zmysle Územného plánu hl.m.SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, záujmový 
pozemok nie je dotknutý žiadnym výhľadovým dopravným zámerom. Vzhľadom na uvedené k 
predaju nemáme pripomienky. 
Oddelenie prevádzky dopravy: 
Z hľadiska prevádzky dopravy sa nevyjadrujeme, predaj sa netýka miestnych komunikácií I. a II. 
triedy. Líščie údolie je MK III. triedy, kde cestným správnym orgánom je MČ Bratislava – 
Karlova Ves, vyžiadajte si ich stanovisko.  
Oddelenie cestného hospodárstva: 
Predmetný pozemok parc. č. 531/2 nie je v správe OCH, komunikácia Líščie údolie je v správe 
mestskej časti Karlova Ves a predajom nepríde k zásahu do komunikácií v správe OCH. 
Z hľadiska záujmov správcu verejného osvetlenia upozorňujeme, že predmetnou parcelou 
prechádza podzemný kábel VO, ktorým je prepojené zariadenie VO na ul. Líščie údolie s ul. Pod 
Rovnicami. Žiadame dodržať nasledovné podmienky: pred predajom zakresliť podzemné 
káblové vedenia VO na OCH a vytýčiť odbornou firmou kábel VO, a v prípade uskutočnenia 
predaja realizovať prekládku vedenia VO na náklady žiadateľa. 
Oddelenie mestskej zelene: 
Záujmový pozemok nie je vedený ako plocha verejnej zelene. Predaj pozemku nie je v rozpore 
so záujmami ochrany mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny. 
Oddelenie životného prostredia: 
Je súhlasné. 
Finančné oddelenie: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. 
 
O aktualizáciu stanovísk magistrátu bolo požiadané. 
 
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Karlova Ves: 
S predajom časti pozemku registra „C“ parc. č. 531/2 v k. ú. Bratislava - Karlova Ves súhlasím             
s podmienkou, že z tejto parcely bude odčlenený pás v šírke 2,5 m po celej dĺžke tiahnuci sa 
vedľa susednej parcely č. 531/20. Tento pozemok zostane vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy 



a bude využívaný na prechod chodcov medzi ulicami Líščie údolie a Pod Rovnicami. K predaju 
zostávajúcej časti parc. č. 531/2 nemám námietky. 
V  zmysle tohto stanoviska si dali žiadatelia vyhotoviť geometrický plán č. 10/2013. Predmet 
predaja bol geometrickým plánom č. 2/2014 zmenšený o ďalších 20 m2. 
 
Stanovisko SPP – distribúcia, a.s.: 
Je súčasťou príloh tohto materiálu. Žiadatelia boli s týmto stanoviskom oboznámení. Po úprave 
predmetu predaja geometrickým plánom č. 2/2014 plynovod neprechádza novovytvoreným 
pozemkom parc. č. 531/22. 
 
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 5. 5. 2014 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer predať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
 
 
 
 
 
 

















































Kúpna zmluva 
č. 04880........... 

 
 
uzatvorená 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: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK8975000000000025826343 
BIC-SWIFT:  CEKOSKBX 
Variabilný symbol: 4880......... 
IČO:   603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Ing. Marian Janík, rodený ........., narodený ........., rodné číslo ....... a manželka Ing. Anetta 
Janíková, rodená ........., narodená ............, rodné číslo ........., obaja bytom ............... 
 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1 
 
 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, 
parc. č. 531/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 294 m2 zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 46; pozemok sa nachádza v okrese Bratislava IV, v obci 
Bratislava – mestská časť Karlova Ves. 
 
 2) Geometrickým plánom č. 2/2014 vyhotoveným dňa 21.1.2014 vyhotoviteľom PIO 
CHEMPIK GS, s.r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 16, 811 05 v Bratislave, IČO: 35 723 785, 
úradne overeným dňa 7.2.2014 pod č. 212/2014, bol od pozemku parc. č. 531/2 oddelený 
novovytvorený pozemok parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2. 
 

3) Predávajúci predáva a kupujúci kupujú novovytvorený pozemok v k. ú. Karlova 
Ves, parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2 vzniknutý podľa 
geometrického plánu č. 2/2014 oddelením od pozemku registra “C“ KN parc. č. 531/2, 
zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 46, v celosti do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov. 

 
 4) Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 531/22 sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že kupujúci užívajú záujmový pozemok na 
základe nájomnej zmluvy, a je spoločne oplotený a užívaný so susednými pozemkami vo 
vlastníctve kupujúcich parc. č. 530/1, parc. č. 530/2, parc. č. 530/7, parc. č. 530/8 a stavbou 



súp. č. 3495 nachádzajúcou sa na pozemku parc. č. 530/7. Predaj bol schválený trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov.  

  
Čl. 2 

 
  1) Predávajúci predáva pozemok uvedený v čl. 1 odsek 3 tejto zmluvy za kúpnu cenu 
........Eur/m2, t. zn. kúpnu cenu celkom ....... EUR, slovom ......... EUR, kupujúcim, ktorí 
pozemok  za túto cenu kupujú. 
  
 2) Prevod pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom zasadnutí dňa ........ uznesením č. 
............ 
 

3) Kupujúci sú povinní uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške ........ Eur na účet 
predávajúceho IBAN  SK8975000000000025826343, vedený v Československej obchodnej 
banke, a.s., variabilný symbol č. 4880...... naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej 
zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 
 4) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatia riadne a včas 
celkovú kúpnu cenu, sú povinní 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 sú kupujúci v prípade neuhradenia celkovej kúpnej ceny riadne a včas povinní 
zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 
Občianskeho zákonníka. 
 

5) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 230,00 EUR uhradia 
kupujúci do 30 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami na účet 
hlavného mesta SR Bratislavy vedený v ČSOB a.s., Bratislava, na číslo účtu: účtu IBAN  
SK7275000000000025827813 variabilný symbol: 4880....... 
 

 
Čl. 3 

 
 1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, 
bremená ani iné právne povinnosti, okrem nájmu dojednaného medzi mestskou časťou 
Bratislava – Karlova Ves ako prenajímateľom a kupujúcim ako nájomcom na základe 
nájomnej zmluvy č. 038 0 22 60 04 zo dňa 29.4.2004 na obdobie od 1.5.2004 do 31.12.2008 
v znení dodatku č. 1 zo dňa 18.11.2008 predĺženej na obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2011  
a v znení dodatku č. 2 zo dňa 2.12.2011 predĺženej na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2016, 
predmetom ktorej je časť pozemku registra „C“ KN v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 531/2 o 
výmere 180  m2.  
 
 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 
 

 1) Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho 
písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak 
kupujúci nezaplatia kúpnu cenu v stanovenej lehote. 
 
 2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 

 
Čl. 5 

 
 1) Kupujúci vyhlasujú, že im je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy 
dobre známy a že ho kupujú v takom stave, v akom sa nachádza, v stave v akom beží a leží. 
 
 2) Kupujúci boli oboznámení so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k predaju pozemku uvedeného v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 16.4.2013, stanoviskom referátu  
generelov technickej infraštruktúry zo dňa 30.4.2013, oddelenia mestskej zelene zo dňa 
24.4.2013, oddelenia životného prostredia zo dňa 16.4.2013, a súborným stanoviskom za 
oblasť dopravy zo dňa 17.5.2013, ako aj so stanoviskom SPP – distribúcia, a.s.,                       
č. 92/DP/2013 zo dňa 17.6.2013; kupujúci berú tieto stanoviská na vedomie a zaväzujú sa 
dodržiavať podmienky v nich stanovené. 
 
 3) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   
 

4) Znaleckým posudkom č. 95/2013 zo dňa 7.10.2013, ktorý vyhotovil Ing. Igor 
Kropáč, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty 
nehnuteľností, bol novovytvorený pozemok parc. č. 531/21 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 134 m2 vzniknutý oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 531/2, LV č. 46, 
ocenený sumou 229,24 Eur/m2.  Z tohto znaleckého posudku sa vychádzalo aj pri stanovení 
ceny novovytvoreného pozemku parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 
m2 vzniknutého oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 531/2, LV č. 46. 
 
 

Čl. 6 
 
 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma 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. 
 
  3) Kupujúci nadobudnú vlastníctvo k predávanej nehnuteľnosti vkladom do katastra 
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného 
rozhodnutia o jeho povolení okresným úradom. Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho 
práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 



  
4) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podávajú predávajúci a kupujúci pri 

dodržaní podmienok stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení celkovej kúpnej 
ceny a nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku – za ich zaplatenie sa považuje 
pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny podávajú 
predávajúci a kupujúci návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po zaplatení sankcií 
uvedených v čl. 2 tejto zmluvy. 
 
 5) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými 
podmienkami zmluvy. 
 
 6) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradia 
kupujúci pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    
 

7) Kupujúci súhlasia s použitím ich 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. 
 
 

Čl. 7  
 
 1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 7 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú 
predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálnemu odboru, k návrhu na vklad 
vlastníckeho práva, tri rovnopisy obdrží predávajúci. Kupujúci obdržia po podpise zmluvy 
oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich im 
z tejto zmluvy, rovnopis im 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   
 
 
       
      .................................................... 
      Ing. Marian Janík 
       
 
 
 
...............................................   ..................................................... 
Milan Ftá čnik    Ing. Anetta Janíková 
primátor      
       



       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

konaného d ňa 5.5.2014 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 8 
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc.č.531/22, Ing. Marianovi Janíkovi 
s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ (za 
podmienky zaktualizácie jednotlivých stanovísk) sch váli 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 novovytvoreného pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 114 m2, vzniknutého podľa GP č. 2/2014 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 
531/2, LV č. 46, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Mariana Janíka a Ing. Anetty 
Janíkovej, za kúpnu cenu 230,00 Eur/m2, t. z. za kúpnu cenu celkom 26 220,00 Eur, s podmienkami : 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia  
    v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva  
    nebude kupujúcimi 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. 
 

  
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci užívajú záujmový pozemok na základe 
nájomnej zmluvy, a je spoločne oplotený a užívaný so susednými nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
kupujúcich - pozemkami parc. č. 530/1, parc. č. 530/2, parc. č. 530/7, parc. č. 530/8 a stavbou súp. č. 
3495 nachádzajúcou sa na pozemku parc. č. 530/7.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0  , zdržal sa: 0  
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 6.5.2014 
 
 



Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22, Ing. 
Marianovi Janíkovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa  

Kód uzn: 5.2 
5.2.4 
5.2.7 

 

Uznesenie č. 1124/2014 
     zo dňa 07. 05. 2014 
Mestská rada po prerokovaní materiálu  

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
schváliť 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 novovytvoreného 
pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere            
114 m2, vzniknutého podľa GP č. 2/2014 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc.             
č. 531/2, LV č. 46, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Mariana Janíka a Ing. 
Anetty Janíkovej,  za kúpnu cenu 230,00 Eur/m2, t. z. za kúpnu cenu celkom 26 220,00 Eur,  
 
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia     

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva     
nebude kupujúcimi 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. 

  
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci užívajú záujmový pozemok na 
základe nájomnej zmluvy, a je spoločne oplotený a užívaný so susednými nehnuteľnosťami 
vo vlastníctve kupujúcich - pozemkami parc. č. 530/1, parc. č. 530/2, parc. č. 530/7, parc.            
č. 530/8 a stavbou, súpis. č. 3495 nachádzajúcou sa na pozemku parc. č. 530/7.  

- - - 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 


