
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. 09. 2014  
 
 

Návrh  
na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 480/9, parc. č. 480/10, 

parc. č. 480/11 a parc. č. 480/12, RNDr. Ľubomírovi Svitekovi a Alene Svitkovej, ako 
prípadu hodného osobitného zreteľa 

 

 
 
 
 

September 2014 
 

          

 
Predkladateľ: 
 
Mgr. Rastislav Gajarský, v. r. 
riaditeľ magistrátu 
 
 
 
Zodpovedný: 
 
Mgr. Rastislav Gajarský, v. r. 
riaditeľ magistrátu 
 
 
 
Spracovateľ: 
 
JUDr. Svetlana Komorová, v. r. 
poverená vedením oddelenia správy 
nehnuteľností 
 
Mgr. Soňa Balíková, v. r. 
oddelenie správy nehnuteľností 
 
Ing. Jarmila Kurillová, v. r. 
oddelenie správy nehnuteľností 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu s uznesením MsR 
3. Žiadosť 
4. Snímku z mapy 2x 
5. GP 2x 
6. LV 6x 
7. Stanoviská odborných útvarov 

magistrátu 6x 
8. Stanovisko starostu MČ – Devínska Nová 

Ves 2x 
9. Návrh kúpnej zmluvy 



 
         kód uzn. 5.2 
           5.2.4  
             
 
 
 

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 pozemkov registra „C“ KN 
v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 480/9 – záhrada vo výmere 18 m², parc. č. 480/10 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m², parc. č. 480/11 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 2 m², vytvorené GP č. 12/2013, úradne overeným dňa 8. 4. 2013 pod č. 598/2013, 
z pozemku registra „E“, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 606/2 – ostatné plochy vo výmere              
6 631 m2, zapísaného na LV č. 4172 a parc. č. 480/12 – ostatné plochy  vo výmere 404 m², 
odčlenený GP č. 122/2013, úradne overeným dňa 22. 11. 2013 pod č. 2273/2013, z pozemku 
registra „E“, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 606/2 – ostatné plochy vo výmere                               
6 631 m2, zapísaného na LV č. 4172, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov                     
RNDr. Ľubomíra Sviteka, a Aleny Svitkovej, bytom  za kúpnu cenu pozostávajúcu z dvoch častí: 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 9/2014 vypracovaného 
znalcom Ing. Jozefom Fajnorom vo výške 186,00 Eur/m2, čo pri výmere spolu 425 m2 
predstavuje sumu celkom 79 050,00 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemkov a vychádza zo sadzby                        
13,00 Eur/m²/rok pri pozemkoch parc. č. 480/10 a parc. č. 480/11 vo výmere spolu 3 m² a zo 
sadzby 5,00 Eur/m²/rok pri pozemku parc. č. 480/9 vo výmere 18 m², k. ú. Devínska Nová Ves 
za obdobie od 26. 6. 2013 do podpisu kúpnej zmluvy kupujúcimi v súlade s Pravidlami 
evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe 
Rozhodnutia primátora č. 28/2011. 
 
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od 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. 
 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastníci susedných 
nehnuteľností zapísaných na LV č. 532 majú záujem o pripojenie a scelenie pozemkov 
v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami v ich vlastníctve, vysporiadať vlastníctvo 
k pozemkom pod časťou stavby ich rodinného domu a pozemkov k nemu priľahlých, zosúladiť 
faktický stav so stavom právnym a zabezpečiť riadny prístup k ich nehnuteľnostiam. 

 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 480/9,   
                                        parc. č. 480/10, parc. č. 480/11 a parc. č. 480/12 RNDr. Ľubomírovi  
         Svitekovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
 
ŽIADATELIA  : RNDr. Ľubomír Svitek 
     s manželkou Alenou Svitkovou 
      
      
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV  
 
parc. č.  druh pozemku         výmera v m2  __pozn._______ 
480/9                      záhrady            18        GP č. 12/2013 
480/10         zastavané plochy a nádvoria           1         GP č. 12/2013 
480/11         zastavané plochy a nádvoria           2         GP č. 12/2013 
480/12             ostatné plochy        404        GP č. 122/2013 
                                                                 spolu: 425 m² 
 
Vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy zapísané na LV č. 4172 ako pozemok registra „E“ parc. 
č. 606/2, k. ú. Devínska Nová Ves. 
 
SKUTKOVÝ   STAV   
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemku registra „E“ katastra nehnuteľností 
v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 606/2 – ostatné plochy vo výmere 6 631 m², zapísaného na LV č. 
4172. 

Geometrickým plánom č. 12/2013 boli z pozemku registra „E“ parc. č. 606/2 – ostatné plochy 
vo výmere 6 631 m², k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 4172 vytvorené pozemky registra „C“ parc. č.  
480/9 – záhrada vo výmere 18 m², parc. č. 480/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m², parc. č. 
480/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m² a parc. č. 480/12 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 448 m². Nakoľko Oddelenie dopravného inžinierstva Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy požaduje odčleniť vo svojom stanovisku z pozemku parc. č. 480/12 k. ú. DNV časť 
o šírke 1,5 m na prípadné vybudovanie chodníka  bola výmera pozemku parc. č. 480/12 upravená a 
znížená geometrickým plánom  č. 122/2013 o požadovaný pás. 
 Žiadatelia RNDr. Ľubomír Svitek s manželkou Alenou Svitkovou majú záujem 
o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckeho vzťahu k predmetným pozemkom, nakoľko sú 
bezpodielovými spoluvlastníkmi susedných nehnuteľností v k. ú. Devínska Nová Ves zapísaných na LV 
č. 532, a to pozemkov registra „C“ parc. č. 1215/6, parc. č. 1215/7, parc. č. 1215/8, parc. č. 1216/1 a parc. 
č. 1216/2 a stavby – rodinného domu súpis. č. 5651 stojaceho na pozemkoch parc. č. 480/10, parc. č. 
480/11 a parc. č. 1215/6. Predaj sa navrhuje realizovať ako prípad hodný osobitného zreteľa z toho 
dôvodu, že kupujúci ako vlastníci susedných nehnuteľností majú záujem o pripojenie a scelenie 
uvedených pozemkov v bezprostrednom susedstve s pozemkami a stavbou v ich vlastníctve 
a vysporiadanie vlastníctva k pozemkom pod časťou stavby ich rodinného domu a pozemkov k nemu 
priľahlých. K zabratiu pozemkov parc. č. 480/9, 480/10 a 480/11 k. ú. DNV (ide spolu o výmeru 21 m²) 
došlo náhodne pri výstavbe rodinného domu a oplotenia k nemu prislúchajúcemu, po presnom zameraní 
reálneho stavu oplotenia a domu, požiadali ich vlastníci o odkúpenie príslušných pozemkov. 
 Časť žiadosti manželov Svitekových bola odstúpená listom zo dňa 2. 8. 2013 na vybavenie 
Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, nakoľko pozemok registra „C“ parc. č. 481/9, k. ú. 
Devínska Nová Ves vytvorený z pozemku registra „E“ parc. č. 589, LV č. 4172 vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, je protokolom č. 91/91 zo dňa 30. 9. 1991 zverený do správy tejto mestskej časti. 
Táto časť pôvodnej žiadosti je riešená v zmysle platných právnych predpisov a interných predpisov 
Mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves a je nezávislá od predaja zvyšných pozemkov, ktoré sú 
predmetom navrhovaného uznesenia. 
 Nakoľko hlavné mesto SR Bratislava nemá na pozemky parc. č. 480/10 a parc. č. 480/11 k. ú. 
DNV, ktoré sa nachádzajú pod časťou stavby rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov a na pozemok 
parc. č. 480/9, ktorý tvorí súčasť ich oplotenej záhrady, so žiadateľmi uzavretú nájomnú zmluvu, kupujúci 



uhradia hlavnému mestu SR Bratislave aj náhradu za užívanie pozemkov registra „C“ v k. ú. Devínska 
Nová Ves parc. č. 480/9, parc. č. 480/10, parc. č. 480/11 za obdobie od 26. 6. 2013 (potvrdenie súpisného 
čísla na rodinný dom) do podpisu kúpnej zmluvy. Náhrada za užívanie pozemkov parc. č. 480/10 a parc. 
č. 480/11 vychádza zo sadzby 13,00 Eur/m2/rok (pozemky pod časťou stavby rodinného domu) a náhrada 
za užívanie pozemku parc. č. 480/9 zo sadzby 5,00 Eur/ m²/rok (záhrada) v súlade s Rozhodnutím č. 
28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej 
odplaty za vecné bremeno. Náhrada za užívanie pozemku parc. č. 480/12 k. ú. Devínska Nová Ves spätne 
sa od žiadateľov nevyžaduje uhradiť, nakoľko tento pozemok nie je oplotený, nie je súčasťou záhrady 
manželov Svitekových a nie je v ich výlučnom užívaní ako ostatné pozemky, ide o pozemok priľahlý 
k ich nehnuteľnostiam a tvoriaci prístup z ulice. 
 Predaj pozemkov sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (posledná zmena tohto zákona novelou                                  
č. 507/2010 Z. z.) ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť 
zdôvodnený. Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, 
ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 
 Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastníci susedných 
nehnuteľností zapísaných na LV č. 532 majú záujem o pripojenie a scelenie pozemkov v bezprostrednom 
susedstve s nehnuteľnosťami v ich vlastníctve a o vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom 
zasiahnutých časťou stavby rodinného domu a oplotením záhrady. 
 Znaleckým posudkom č. 9/2014 zo dňa 28. 5. 2014 vypracovaným Ing. Jozefom Fajnorom, 
znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností boli pozemky ocenené vo výške 
185,91 Eur/m², čo za tieto nehnuteľnosti vo výmere spolu 425 m² predstavuje sumu celkom 79 011,75 
Eur. 
 Žiadosťami zo dňa 23. 6. 2014 bolo požiadané o aktualizáciu stanovísk odborných oddelení 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a starostu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, 
nakoľko pôvodné stanoviská boli vypracované väčšinou v auguste roku 2013 a zároveň bola 
geometrickým plánom upravovaná a znižovaná výmera jedného z požadovaných pozemkov – parc. č. 
480/12, k. ú. DNV, a to na podnet Oddelenia dopravného inžinierstva Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy. Pôvodné stanovisko starostu MČ Devínska Nová Ves zo dňa 30. 8. 2013, ako aj aktuálne 
stanovisko zo dňa 2. 7. 2014 sú súhlasné. 
  
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 parc. č. 480/9, 480/10, 480/11 a parc. č. 480/12 k. ú. Devínska Nová Ves 
funkčné využitie územia: málopodlažná zástavba obytného územia. 
Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. 
V stanovisku sa odporúča preveriť na príslušnom cestnom správnom orgáne, či predmetné časti 
pozemkov nie sú súčasťou dopravného priestoru komunikácie. Zároveň je potrebné preveriť či predmetný 
pozemok nie je dotknutý výhľadovým dopravným zámerom. 
Podľa stanoviska Oddelenia dopravného inžinierstva Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa           
9. 8. 2013 nie sú záujmové pozemky dotknuté žiadnym výhľadovým dopravným zámerom. Z dôvodu 
prípadného dobudovania chodníka pozdĺž Vápencovej ulice bola oddelená časť požadovaného pozemku 
parc. č. 480/12 o šírke 1,5 m, ktorá nie je predmetom predaja. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy: 
Z hľadiska záujmov oddelenia dopravného inžinierstva k predaju pozemkov za účelom prístupu 
k susedným nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, Vápencová ulica, sa v stanovisku uvádza, že 
v zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, záujmové 
pozemky nie sú dotknuté žiadnym výhľadovým dopravným zámerom. Vzhľadom na uvedené a vzhľadom 
na to, že pozdĺž Vápencovej ulice na strane záujmového pozemku v súčasnosti absentuje chodník, 
oslovené oddelenie súhlasí s predajom severnej časti pozemku pre uvedený účel za predpokladu 
odčlenenia priľahlej južnej časti pozemku o šírke 1,5 m pri Vápencovej ulici pre prípadné možné 
dobudovanie chodníka. 
Z tohto dôvodu žiadateľ predložil geometrický plán č. 122/2013, ktorým bola časť pozemku parc. č. 
480/12 k. ú. Devín o šírke 1,5 m odčlenená ako nový pozemok parc. č. 480/13 – ostatné plochy o výmere 



44 m², ktorý nie je predmetom predaja žiadateľovi a ostáva vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
v súlade s uvedeným stanoviskom oddelenia dopravného inžinierstva. 
V aktualizovanom stanovisku zo dňa 26. 6. 2014 oddelenie dopravného inžinierstva nemá pripomienky 
k navrhovanému predaju pozemkov, nakoľko bola geometrickým plánom odčlenená časť pozemku 
potrebná na prípadné vybudovanie chodníka pozdĺž Vápencovej ulice. 
Referát cestného správneho orgánu sa k prevodu pozemkov v k. ú. Devínska Nová Ves, vzhľadom 
k tomu, že predmetné pozemky nie sú cestnými pozemkami miestnych komunikácií I. a II. triedy, ako 
cestný správny orgán miestnych komunikácii I. a II. triedy nevyjadruje. 
Oddelenie správy komunikácií nemá pripomienky k predaju predmetných pozemkov, nakoľko 
komunikácia Vápencová ulica je v správe mestskej časti Devínska Nová Ves. 
Stanovisko technickej infraštruktúry: 
Pozemkom prechádza zberač A verejnej kanalizácie a NTL plynovod DN 100 mm. 
V území sa eviduje 22 kV káblové vedenie. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Súhlasí za podmienky zabezpečovania čistoty a poriadku na pozemkoch. 
Oznámenie finančného oddelenia o pohľadávkach: 
Neeviduje žiadne pohľadávky. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Neeviduje žiadne pohľadávky. 
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Devínska Nová Ves 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 08. 09. 2014 na internete a  na úradnej tabuli svoj zámer 
predať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta MsZ dňa 9. 9. 2014, ktorá odporučila predložiť materiál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1152/2014 zo dňa 11. 09.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať  
„Návrh  na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 480/9, parc. č. 480/10, 
parc. č. 480/11 a parc. č. 480/12, RNDr. Ľubomírovi Svitekovi a Alene Svitkovej, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa“. 
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RNDr. Ľubomír Svitek, trvalý pobyt:
Alena Svitková, trvalý pobyt: ~,

Magistrát Wavného mesta SR Bratislavy
oddelenie správy nehnuteľností
Primaciálne nám. l
814 99 Bra tis l a v a

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o odpredaj novovytvorených pozemkov
parc.č. 480/9 - záhrady vo výmere 18 m2

parc.č. 480/1 0- zast.pl. a nádvoria vo výmere l m2

parc.č. 480/11 - zast.pl. a nádvoria vo výmere 2 m2

parc.č. 480/12 - zast.pl. a nádvoria vo výmere 448 m2

parc.č. 481/9 - záhrady vo výmere 188 m2

ktoré boli vytvorené z parciel, evidovaných na mape určeného operátu
parc.č. 589 - trvalé trávnaté porasty vo výmere 4249 m2

parc.č. 606/2 - ostatné plochy vo výmere 6631 m2

evidovaných na liste vlastníctva č. 4172 v katastrálnom území Devínska Nová ves, Obec
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV, a to v prospech Hl. Mesto
Slovenskej republiky Bratislava v celosti.

Predmetné parcely Č. 480/9 - 12 a 481/9 boli vytvorené geometrickým plánom Č. 12/2013,
vyhotoveným Ing., Petrom Šturclom - Geokart (IČO: 34541063), úradne overeným Správou
katastra pre hl. mesto SR Bratislavu dňa 08.04.2013, Č. ovedenia 598/2013 na základe
zamerania skutočného stavu rodinného domu a oplotenia pozemku.

\

Nehnuteľnosti, evidované na liste vlastníctva Č. 532 - parcely č- 1215 a 1216 sme kúpili do
bezpodielového spoluvlatníctva manželov ešte v r. 1994, pôvodný rodinný dom sme
zrekonštruovali, časť pri stavali, pôvodné oplotenie odstránili a na jeho mieste vybudovali
nové. Pri zameraní zrekonštruovanej stavby a oplotenia sme zistili, že pôvodný vlastník nemal
nehnuteľnosti oplotené správne (plot nestál na vlastníckej hranici) a ešte v r. 1999 sme
požiadali Magistrát o vysporiadanie pozemkov (kópiu v prílohe prikladáme), doteraz sme
však, aj napriek niekoľkým urgenciám nedostali odpoveď.



Nakoľko je neekonomické presúvať vybudované oplotenie, navyše rodinný dom z časti
zasahuje na pozemky vo vlastníctve Hl. Mesta SR Bratislavy, radi by sme tento nesúlad
vyriešili odkúpením častí parciel č. 598 a 606/2, tak, ako je vyčíslené v priloženom
geometrickom pláne.

. , /Äi~~~'~i~i~k~~'" .

Prílohy:
1. výpis z listu vlastníctva č. 532 k.úz. Devínska Nová Ves
2. výpis z listu vlastníctva č. 4172 k.úz. Devínska Nová Ves
3. geometrický plán
4. žiadosť o vysporiadanie pozemkov - kópia
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MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
finančné oddelenie

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 81499 Bratislava 1

Váš list číslo
MAGS SNN 36295/2014

Naše číslo Vybavuje/linka
MAGS FIN 39923/20141290655 Mgr. Gabanovál540

Bratislava
30.06.2014

Vec:
Oznámenie o pohľadávkach

Na základe Vašej žiadosti vo veci vyčíslenia pohľadávok, Vám týmto oznamujeme, že
v dostupných dokladoch a informáciách, ktoré boli doručené na finančné oddelenie za obdobie
od 1.1.2000 do 29.06.2014 evidujeme zostatok pohľadávok voči:

v lehote splatnosti:
po lehote splatnosti:

0,00 Eur
0,00 Eur

v lehote splatnosti:
po lehote splatnosti:

0,00 Eur
0,00 Eur

Zároveň si Vám dovoľujeme pripomenú!; že finančné oddelenie nedisponuje databázou
o platcov daní a poplatkov za komunálny odpad. Vo veci zistenia daňových pohľadávok
a poplatkov za odpad je potrebné sa obrátiť na oddelenie miestnych daní a poplatkov
magistrátu.

IHavnémEsto SIt Br~t~slava
Oddelenie fm~c~e

814~1l;cď;;t~~\C;v a
.

Ing. Boris Kotes
vedúci finančného oddelenia

TELEFÓN
02/59 35 65 03

FAX
02/59 35 63 91

IČO
603481

INTERNET E-MAIL
www.bratislava.skfinancne@bratislava.sk

mailto:www.bratislava.skfinancne@bratislava.sk


MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie miestnych daní a poplatkov

Blagoevova 9, P. O. Box 76, 85005 Bratislava 55

JUDr. Svetlana Komorová
poverená vedením oddelenia
TU

Váš list čislo/zo dňa

SNM 36295
Naše čislo
MAG 52507/14-290656

300596/2014

Vybavuje/linka
Ing. Kubovičovál930

Bratislava
14.07.2014

Vec

Odpoveď na žiadosť o informáciu

Na základe Vašej žiadosti Vám v zmysle §ll ods. 6 zákona Č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že oddelenie
miestnych daní a poplatkov neeviduje voči žiadateľom RNDr. Svitek Ľubomír a Alena
Sviteková, , ., žiadne pohľadávky.

Magistrát h~avnéhomest.,
Bratis!avy

Oddelenie miestnych dani apopia,:
Blagoe'{ova 9, P.O.aOx. 76
650 05 Bra tis 1a v il 55

Ing. Peter MichaITCka
vedúci oddelenia

Blagoevova 9, 3 poschodie,

TELEFÓN FAX
02/593569 OO 02/59356971

BANKOVÉ SPOJENIE
ČSOB 25829413/7500

IČO
603481

INTERNET E-MAIL
www.bratislava.skdane@bratislava.sk

mailto:www.bratislava.skdane@bratislava.sk






Kúpna zmluva 
č. 04 88 ....... 13 00 

 
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          : IBAN SK8975000000000025826343 
            BIC-SWIFT CEKOSKBX 
Variabilný symbol  : ................ 
IČO           : 603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
RNDr. Ľubomír Svitek, rod.  
bytom 
dátum narodenia 
rod. č. 
a manželka Alena Svitková, rod. 
bytom 
dátum narodenia 
rod. č.  
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1. 
Predmet zmluvy 

 
 1. Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Devínska Nová 
Ves, pozemku registra „E“ katastra nehnuteľností parc. č. 606/2 – ostatné plochy o výmere    
6 631 m², zapísaného na LV č. 4172. 
 2. Geometrickým plánom č. 12/2013 zapísaným do evidencie katastra PVZ pod č. 
1643/13 overeným Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu dňa 8. 4. 2013 pod č. 
598/2013 boli z pozemku registra „E“ katastra nehnuteľností parc. č. 606/2 – ostatné plochy 
o výmere 6 631 m², LV č. 4172, k. ú. Devínska Nová Ves odčlenené pozemky registra „C“ 
katastra nehnuteľností parc. č. 480/9 – záhrady o výmere 18 m², parc. č. 480/10 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1 m², parc. č. 480/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 
m² a parc. č. 480/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 448 m² k. ú. Devínska Nová 
Ves. 
 3. Geometrickým plánom č. 122/2013 overeným Okresným úradom Bratislava, 
katastrálny odbor dňa 22. 11. 2013 pod č. 2273/13 bol z pozemku registra „E“ parc. č. 606/2 – 
ostatné plochy o výmere 6 631 m² k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 4172 odčlenený pozemok 
registra „C“ parc. č. 480/12 – ostatné plochy o výmere 404 m². 
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4. Predávajúci predáva a kupujúci kupujú do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov nehnuteľnosti, pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 480/9 – 
záhrady o výmere 18 m², parc. č. 480/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m², 
parc. č. 480/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m² a parc. č. 480/12 – ostatné 
plochy o výmere 404 m² k. ú. Devínska Nová Ves vytvorené GP č. 12/2013 a GP č. 
122/2013. 

5. Kupujúci sú vlastníkmi stavby súp. č. 5651 a pozemkov registra „C“ parc. č. 1215/6 
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 286 m², parc. č. 1215/7 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 6 m², parc. č. 1215/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m², 
parc. č. 1216/1 – záhrady o výmere 1560 m² a parc. č. 1216/2 – záhrady o výmere 13 m² k. ú. 
Devínska Nová Ves zapísaných na liste vlastníctve č. 532, ktoré nie sú predmetom prevodu. 

 
Čl. 2 

Kúpna cena 
 

1. Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 odsek 4 za kúpnu cenu          
celkom ............... Eur, (slovom: ...................... Eur) kupujúcim, ktorí nehnuteľnosti za túto 
cenu kupujú. 

2. Kúpna cena pozostáva z dvoch častí, a to z ceny nehnuteľnosti stanovenej 
znaleckým posudkom č. 9/2014 zo dňa 28. 5. 2014 vypracovaným znalcom z odboru 
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Jozefom Fajnorom, ktorým bol 
predmet prevodu ohodnotený na sumu 186,00 Eur/m² a z náhrady za užívanie pozemkov parc. 
č. 480/9 vo výške 5,00 Eur/m²/rok, parc. č. 480/10 a parc. č. 480/11 vo výške 13,00 
Eur/m²/rok za obdobie od 26. 6. 2013 do podpisu kúpnej zmluvy kupujúcimi. 
 3. Kupujúci sa touto zmluvou zaväzujú uhradiť predávajúcemu sumu ............. Eur ako 
náhradu za užívanie pozemkov za obdobie od 26. 6. 2013 do podpisu kúpnej zmluvy 
kupujúcimi na účet hlavného mesta SR Bratislavy IBAN SK5875000000000025828453 
vedený v Československej obchodnej banke, a. s., variabilný symbol č. ................. do 30 dní 
odo dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej zmluvy. Cena za užívanie predmetného pozemku 
za uvedené obdobie vychádza zo sadzby 5,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, 
realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia 
primátora č. 28/2011. 
 4. Kupujúci sú povinní uhradiť dohodnutú časť kúpnej ceny vo výške 79 050,00 Eur 
stanovenú znaleckým posudkom č. 9/2014 na účet hlavného mesta SR Bratislavy IBAN 
SK8975000000000025826343, vedený v Československej obchodnej banke, a. s., variabilný 
symbol č. .............., naraz do 30 dní odo dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej zmluvy. 

5. Kupujúci sú ďalej povinní uhradiť náhradu za vypracovanie znaleckého posudku    
č. 9/2014 vo výške 246,00 Eur na účet hlavného mesta SR Bratislavy IBAN 
SK3775000000000025829413, vedený v Československej obchodnej banke, a. s., variabilný 
symbol č. ................... do 30 dní odo dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej zmluvy. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kupujúci nezaplatia riadne a včas 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 kúpnej ceny riadne a včas, povinní zaplatiť predávajúcemu 
spolu s omeškanou platbou, úroky z omeškania podľa ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka.                                             
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Čl. 3 
Ťarchy 

 
 1. Predávajúci vyhlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach 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 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 
Osobitné ustanovenia 

 
 1. Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa ............. uznesením č. .............., v súlade s § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
nakoľko kupujúci ako vlastníci susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 532 majú 
záujem o pripojenie a scelenie pozemkov v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami 
v ich vlastníctve, vysporiadanie vlastníctva k pozemkom pod časťou stavby ich rodinného 
domu a pozemkov k nemu priľahlých, zosúladenie faktického stavu so stavom právnym 
a zabezpečenie riadneho prístupu k nehnuteľnostiam kupujúcich. 

2.  Kupujúci vyhlasujú, že im je predmet kúpy, uvedený v čl. 1 ods. 3, dobre známy, a 
že ho kupujú v takom stave, v akom sa nachádza. 

3. Kupujúci boli oboznámení so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľností uvedených v čl. 1 ods. 4 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskami oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 11. 9. 2013, oddelenia životného 
prostredia a mestskej zelene zo dňa 3. 7. 2014, súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo 
dňa 9. 7. 2014 a stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 1. 7. 2014. 

4. Kupujúci berú tieto stanoviská na vedomie a zaväzujú sa dodržiavať podmienky 
v nich stanovené. 

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

6. Kupujúci sa zaväzujú, že uhradia 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 



 4 

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 Okresného 
úradu Bratislava, katastrálny odbor o povolení vkladu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva prechádzajú na kupujúcich všetky práva a 
povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. 

4. 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. 

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 Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor za účelom povolenia vkladu 
vlastníckeho práva v prospech kupujúcich. Kupujúci obdržia po podpise zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich im z tejto 
zmluvy, rovnopis zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcim až po podaní návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
 
V Bratislave, dňa .....................   V Bratislave, dňa ........................ 
 
Predávajúci:                                                               Kupujúci: 
 
 
 
 
 
________________________________   ____________________________ 
                Milan Ftáčnik     RNDr. Ľubomír Svitek 
     hlavné mesto SR Bratislava 
 
 
 
 
       ____________________________ 
             Alena Svitková 



    
 
   


