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         kód uzn. 5.7  
       
       

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 zámenu pozemkov registra „C“    
v k. ú. Vajnory, a to pozemky registra „C“ parc. č. 2070/36 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 193 m2, parc. č. 2070/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 157 m2, obidva 
pozemky evidované na LV č. 3688, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy                                 
a novovytvorené pozemky  registra „C“ parc. č. 1944/1 – ostatné plochy vo výmere 760 m2, 
parc. č. 1965/110 – ostatné plochy vo výmere 388 m2, parc. č. 1972/65 – ostatné plochy 
o výmere 167 m2,  parc. č. 1972/66 – ostatné plochy vo výmere 244 m2,  parc. č. 1972/67 – 
zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 138 m2,  parc. č. 1973/131 -  ostatné plochy vo výmere 
1084 m2, parc. č. 1973/134 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 41 m2, parc. č. 1974/611 – 
ostatné plochy vo výmere 423 m2, parc. č. 1974/612 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
202 m2, parc. č. 1974/614 – ostatné plochy vo výmere 501 m2,  parc. č. 1974/615 – ostatné 
plochy vo výmere 2238 m2, parc. č. 1974/617 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 188 m2, 
oddelené podľa GP č. 8/2014 od pozemkov registra „E“ parc. č. 2870/1 LV č. 5389,              
parc. č. 3100 LV č. 5389, vo vlastníctve hlavného mesta a novovytvorené pozemky   registra „C“ 
parc. č. 661/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 260 m2, parc. č. 661/1 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 316 m2, oddelené podľa  GP č. 11/2014 od pozemku registra „E“,  
par. č. 349/2 LV č. 5389,  k. ú. Vajnory vo vlastníctve hlavného mesta  a novovytvorený 
pozemok registra „C“ parc. č. 2070/62 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere                   
1783 m2, oddelený podľa GP č. 77/2014 od pozemku registra „C“ parc. č. 2070/1; celková 
výmera spolu 9083 m2;  
všeobecná hodnota pozemkov určená znaleckými posudkami je 784 174,25 Eur ,  
 
za pozemky registra „C“ 
  
parc. č. 1121/5 - ostatná plocha vo výmere 3089 m2, parc. č. 1121/8 - ostatná plocha vo výmere 
962 m2, parc. č. 1121/10 - ostatná plocha vo výmere 280 m2, parc. č. 1121/13 - ostatná plocha 
vo výmere 244 m2, parc. č. 1121/16 - ostatná plocha vo výmere 813 m2, parc. č. 1121/18 - 
ostatná plocha vo  výmere 1738 m2, parc. č. 1121/20 - ostatná plocha vo výmere 2737 m2,  
vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, Hospodárska 9, 831 07 Bratislava 36, 
IČO: 00190284, LV č. 249, k. ú. Vajnory, celková výmera spolu 9863 m2;  
všeobecná hodnota pozemkov určená znaleckým posudkom   je 784 108,50 Eur   
 
s  podmienkami: 
 
1. Zámenná zmluva bude žiadateľom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude 
žiadateľom podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Rozdiel vo všeobecnej hodnote pozemkov vo výške 65,75 Eur je žiadateľ – 

Poľnohospodárske družstvo Vajnory, Hospodárska 9, 831 07 Bratislava 36, IČO: 00190284 
povinné uhradiť do 30 dní od podpísania zámennej zmluvy 



 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou pozemkov sa docieli čiastočné 

majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom  vo Vajnoroch tak, že väčšia 
časť pozemkov bude po zámene vo vlastníctve hlavného mesta, čím sa uľahčí využívanie 
a hospodárenie s pozemkami tvoriacimi futbalové ihrisko vo Vajnoroch. Pre obyvateľov 
Mestskej časti Bratislava - Vajnory je futbalové ihrisko nepostrádateľné, je miestom rôznych 
športových podujatí, v súčasnosti aktívne využíva futbalové ihrisko päť tímov (prípravka, mladší 
žiaci, starší žiaci, A-mužstvo a starí páni), z čoho je zrejmé, že futbalové ihrisko je využívané pre 
verejné účely širokou verejnosťou,  ktorá má záľubu v športovej činnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  :  Návrh na schválenie zámeny pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory                 
parc. č. 2070/36, parc. č. 2070/9 a  novovytvorených pozemkov                   
parc. č. 1944/1,     parc. č. 1965/110, parc. č. 1972/65, parc. č. 1972/66,       
parc. č. 1972/67,        parc. č. 1973/131, parc. č. 1973/134, parc. č. 1974/611, 
parc. č. 1974/612,   parc. č. 1974/614, parc. č. 1974/615, parc. č. 1974/617,  
parc. č. 661/3,       parc. č. 661/1, parc. č. 2070/62 vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy,  

                            za  pozemky v Bratislave k.ú. Vajnory,  
                            parc. č. 1121/5, parc. č. 1121/8, parc. č. 1121/10,  parc. č. 1121/13, parc. č. 

1121/16,  parc. č. 1121/18, parc. č. 1121/20 ,  vo vlastníctve PD Vajnory,  
                            ako prípadu hodného osobitného zreteľa                                    

 
ŽIADATE Ľ: Poľnohospodárske družstvo Vajnory 
                            Hospodárska 9 
                            831 07 Bratislava 
                            IČO: 00190284 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV  
 
novovytvorené pozemky registra C“podľa GP č. 8/2014 oddelené od pozemkov registra „E“ 
parc. č. 2870/1 LV č. 5389, parc. č. 3100 LV č. 5389;  a podľa  GP č. 11/2014 oddelené od 
pozemku registra „E“,  par. č. 349/2 LV č. 5389, a podľa GP č. 77/2014 oddelený od pozemku 
registra „C“ parc. č. 2070/1, k. ú. Vajnory vo vlastníctve hlavného mesta  
parc. č.  druh pozemku                         výmera v m2                poznámka 
1944/1                 ostatné plochy                                         760                            GP č. 8/2014 
1965/110             ostatné plochy                                         388                            GP č. 8/2014 
1972/65               ostatné plochy                                         167                            GP č. 8/2014 
1972/66               ostatné plochy                                         244                            GP č. 8/2014 
1972/67               zastavané plochy a nádvoria                   138                            GP č. 8/2014 
1973/131             ostatné plochy                                       1084                            GP č. 8/2014 
1973/134             zastavané plochy a nádvoria                     41                            GP č. 8/2014 
1974/611             ostatné plochy                                         423                            GP č. 8/2014 
1974/612             zastavané plochy a nádvoria                   202                            GP č. 8/2014 
1974/614             ostatné plochy                                         501                            GP č. 8/2014 
1974/615             ostatné plochy                                       2238                            GP č. 8/2014 
1974/617             zastavané plochy a nádvoria                   188                            GP č. 8/2014 
661/1                   zastavané plochy a nádvoria                   316                            GP č.11/2014 
661/3                   zastavané plochy a nádvoria                   260                            GP č.11/2014 
2070/62               zastavané plochy a nádvoria                 1783                            GP č.77/2014 
2070/36               zastavané plochy a nádvoria                   193                             LV č. 3688 
2070/9                 zastavané plochy a nádvoria                   157                             LV č. 3688 
                                                                    spolu        9083 m² 
 
za pozemky registra „C“ 
 
 
vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, LV č. 249 
parc. č.  druh pozemku                         výmera v m2                poznámka 
1121/5                 ostatné plochy                                         3089                            LV č. 249 
1121/8                 ostatné plochy                                           962                            LV č. 249 



1121/10               ostatné plochy                                           280                            LV č. 249 
1121/13               ostatné plochy                                           244                            LV č. 249 
1121/16               ostatné plochy                                           813                            LV č. 249 
1121/18               ostatné plochy                                         1738                            LV č. 249 
1121/20               ostatné plochy 41                                    2737 
                                                              spolu          9863 m² 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov registra „C“ parc. č. 2070/36 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 193 m2, parc. č. 2070/9 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 157 m2, a novovytvoreného pozemku parc. č. 2070/62, zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 1783 m2, oddeleného podľa GP č. 77/2014 od pozemku parc. č. 2070/1,  zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 3685 m2, všetky tri pozemky evidované na LV č. 3688 a pozemkov 
registra „E“  parc. č.  2870/1, LV č. 5389, parc. č. 3100 LV č. 5389, parc. č. 130 LV č. 5411, 
parc. č. 349/2 LV č. 5389, k. ú.  Vajnory, z ktorých boli podľa GP č. 8/2014 oddelené 
novovytvorené pozemky    parc. č. 1944/1 – ostatné plochy vo výmere 760 m2, parc. č. 
1965/110 – ostatné plochy vo výmere 388 m2,  parc. č. 1972/65 – ostatné plochy vo výmere              
167 m2,  parc. č. 1972/66 – ostatné plochy vo výmere 244 m2,  parc. č. 1972/67 – zastavané 
plochy  a nádvoria  vo výmere 138 m2,  parc. č. 1973/131 -  ostatné plochy vo výmere 1084  
parc. č. 1973/134 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 41 m2, parc. č. 1974/611 – ostatné 
plochy vo výmere 423 m2,  parc. č. 1974/612 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 202 m2, 
parc. č. 1974/614 – ostatné plochy vo výmere 501 m2, parc. č. 1974/615 – ostatné plochy vo 
výmere 2238 m2,  parc. č. 1974/617 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 188 m2, a podľa 
GP č. 11/2014 oddelené novovytvorené pozemky parc. č. 661/3 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere    260 m2, parc. č. 661/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 316 m2 vo 
vlastníctve hlavného mesta celkovo vo výmere  9083 m2. 
 Žiadateľ - Poľnohospodárske družstvo Vajnory, Hospodárska 9, 831 07 Bratislava 36,  je 
vlastníkom pozemkov registra „C“ parc. č. 1121/5 - ostatná plocha vo výmere 3089 m2,  parc. č. 
1121/8 - ostatná plocha vo výmere 962 m2,  parc. č. 1121/10 - ostatná plocha vo výmere 280 m2, 
parc. č. 1121/13 - ostatná plocha vo výmere 244 m2, parc. č. 1121/16 - ostatná plocha vo 
výmere 813 m2, parc. č. 1121/18 - ostatná plocha vo  výmere 1738 m2, parc. č. 1121/20 - 
ostatná plocha vo výmere 2737 m2, LV č. 249, k.ú. Vajnory, celkovo vo výmere 9863 m2. 
  Žiadateľ požiadal o zámenu pozemkov z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania 
pozemkov vo svojom areáli  a na vínnom dvore pri budove PD Vajnory a v intraviláne obce za 
reštauráciou Bakchus villa, kde stavba na pozemkoch parc. č. 661/1 a 661/3 je vo vlastníctve 
žiadateľa. Zámena pozemkov bola prerokovaná medzi žiadateľom a Mestskou časťou Bratislava- 
Vajnory, ktorá má záujem zámenou pozemkov majetkovoprávne usporiadať väčšiu časť 
pozemkov pod futbalovým ihriskom vo Vajnoroch, čo deklaruje listom zo dňa 14.04.2014. 
 
 Zámenou pozemkov hlavné mesto získa vlastníctvo k časti pozemkom pod futbalovým 
ihriskom Vajnory o celkovej výmere 9863 m2 a žiadateľ si majetkovoprávne usporiada pozemky 
vo vlastnom areáli Poľnohospodárskeho družstva Vajnory a v intraviláne obce za reštauráciou 
Bakchus villa, kde stavba na pozemkoch parc. č. 661/1 a 661/3 je vo vlastníctve žiadateľa,  
v celkovej výmere 9083 m2. 
 
 Novovytvorené pozemky  podľa GP č. 8/2014 a č.11/2014 vo vlastníctve hlavného mesta  
o celkovej výmere 6950 m2 boli ocenené na základe znaleckého posudku č 156/2014 zo dňa 
17.07.2014 vypracovaného Ing. arch. Annou Zajkovou znalkyňou pre odbor 37 00 00 
Stavebníctvo, odvetvie 37 09 00 odhad hodnoty nehnuteľností vo výške 499 866,68 Eur  
a znaleckého posudku č. 2/2014 zo dňa 10.01.2014 vypracovaného Ing. Milošom Golianom, 
znalcom pre odbor 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvie 37 09 00 odhad hodnoty nehnuteľností  kde 



bola určená  všeobecná hodnota pozemkov parc. č. 2070/9 a parc. č. 2070/36 a parc. č. 2070/62 
(pomerne na výmeru novovytvoreného pozemku 1783 m2 oddeleného od pozemku parc. č. 
2070/1) spolu vo výmere 2133 m2 vo výške  284 307,57 Eur (133,29Eur/m2), všeobecná hodnota 
pozemkov určená podľa znaleckých posudkov v celkovej výške 784 174,25 Eur. 
 
 Pozemky vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Vajnory  o celkovej výmere       
9863 m2 boli ocenené na základe znaleckého posudku č. 3/2014 zo dňa 10.01.2014 
vypracovaného Ing. Milošom Golianom, znalcom pre odbor 37 00 00 Stavebníctvo,          
odvetvie 37 09 00 odhad hodnoty nehnuteľností, kde bola určená ich všeobecná hodnota      
(79,50 Eur/m2) v celkovej výške 784 108,50 Eur. 
 
 Rozdiel všeobecnej hodnoty zamieňaných pozemkov podľa znaleckých posudkov je 
65,75 Eur, ktorý uhradí žiadateľ hlavnému mestu do 30 dní od podpísania zámennej zmluvy. 
    

Pri navrhovanej zámene je potrebné dôsledne zvážiť ustanovenie § 1 ods. 2 zákona         
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je základnou 
úlohou obce pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov. Rovnako je však potrebné mať na zreteli i ustanovenie § 8 ods. 3 citovaného 
zákona, ktoré upravuje, že majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej 
hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, 
ak osobitný predpis neustanovuje inak. Z platných právnych predpisov taktiež vyplýva i zákaz 
daný obciam poskytovať iným subjektom dotácie.  

 
 Zámena pozemkov sa má uskutočniť 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.  
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou pozemkov sa docieli 
čiastočné majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom  vo Vajnoroch tak, 
že väčšia časť pozemkov bude po zámene vo vlastníctve hlavného mesta, čím sa uľahčí 
využívanie a hospodárenie s pozemkami tvoriacimi futbalové ihrisko vo Vajnoroch. Pre 
obyvateľov Mestskej časti Bratislava - Vajnory je futbalové ihrisko nepostrádateľné, je miestom 
rôznych športových podujatí, v súčasnosti aktívne využíva futbalové ihrisko päť tímov 
(prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, A-mužstvo a starí páni), z čoho je zrejmé, že futbalové 
ihrisko je využívané pre verejné účely širokou verejnosťou,  ktorá má záľubu v športovej 
činnosti.  

 
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. 

 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
 
Oddelenie územného  rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov podľa záväznej 
časti stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové  parcely pod ihriskom a  parc. č. 
2070/9, (Sprinzlov majer) funkčné využitie územia: občianska vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu, kód 201, rozvojové územie, regulačný kód E. 
 Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov podľa záväznej 
časti stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové  parcely pod ihriskom a pozemky 



podľa GP č. 8/2014 a č. 11/2014 funkčné využitie územia C: poľnohospodárska výroba, kód 303, 
stabilizované územie. 
Z hľadiska posúdenia územia vo vzťahu k verejnému technickému vybaveniu je uvádzané, že je 
potrebné preveriť výskyt inžinierskych sietí  a existujúce elektrické siete, v území sa nachádza 
regulačná stanica plynu a prechádza ním trasa VTL, plynovodu DN 100 mm. 
Ďalšie skutočnosti sú uvádzané v pripojených stanoviskách 
Súborné stanovisko 
Oddelenie dopravného inžinierstva 
Nemá pripomienky. 
Referát cestného správneho orgánu 
Nevyjadrujú sa, nejedná sa o pozemky miestnych komunikácií I. a II. triedy. 
Oddelenie správy komunikácií 
Zámenou pozemkov v k. ú. Vajnory nepríde k zásahu do komunikácií a verejného osvetlenia 
v správe hlavného mesta. 
Oddelenie životného prostredia a  mestskej zelene: 
Prevod nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, mestskej zelene, územnou a druhovou 
ochranou prírody a krajiny. 
Finančné oddelenie: 
Voči žiadateľovi v dostupných dokladoch a informáciách, ktoré boli doručené na finančné 
oddelenie sa nenachádzajú žiadne pohľadávky. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov : 
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. 
 
Stanovisko starostu Mestskej časti Bratislava – Vajnory 
Bolo požiadané 
 
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 07. 10. 2014 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer zameniť 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 7. 10. 2014. V Zápisnici  zo zasadnutia komisie  
finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta zo dňa 7.10.2014 sa 
uvádza, že všetky materiály, ktoré boli zaradené na zasadnutie Komisie finančnej stratégie 
a pre správu a podnikanie s majetkom mesta dňa 07.10.2014, ale neboli jednotlivo 
prerokované,  komisia odporúča predložiť na rokovanie MsR aj MsZ.  
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1161/2014 zo dňa 09. 10.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať  
„Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory parc. č. 2070/36, parc. č. 2070/9 a 
novovytvorených pozemkov, parc. č. 1944/1, parc. č. 1965/110, parc. č. 1972/65,             
parc. č. 1972/66, parc. č. 1972/67, parc. č. 1973/131, parc. č. 1973/134, parc. č. 1974/611, 
parc. č. 1974/612, parc. č. 1974/614, parc. č. 1974/615, parc. č. 1974/617, parc. č. 661/3, 
parc. č. 661/1, parc. č. 2070/62 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za  pozemky 
v Bratislave k.ú. Vajnory, parc. č. 1121/5, parc. č. 1121/8,  parc. č. 1121/10,  parc. č. 
1121/13, parc. č. 1121/16,  parc. č. 1121/18, parc. č. 1121/20,  vo vlastníctve PD Vajnory, 
ako prípadu hodného osobitného zreteľa“.  

 



















































































































Zámenná zmluva 
                                                  č. 
 
uzatvorená podľa § 611 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) SK 8975000000000025826343 
BIC-SWIFT:               CEKOSKBX 
Variabilný symbol: 388040614 
IČO:   603 481 
 
Poľnohospodárske družstvo Vajnory 
sídlo: Hospodárska 9, 831 07  
Bratislava – mestská časť Vajnory 831 07 
zapísané v Obchodnom registri Bratislava I   
oddiel Dr, vložka číslo 2/B 
zastúpené                       : Ing. Branislavom Brúderom, predsedom predstavenstva 
IČO                                :  00190284 
bankové spojenie           : xxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu  (IBAN)         : xxxxxxxxxxxxxxx 
BIC SWIFT                   : xxxxxxxxxxxxxxxx 
 IČ DPH                          : SK 2020341246 
 
(ďalej aj „zmluvné strany“) 
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy, zámena pozemkov 

      
1)   Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Vajnory, obec 

Bratislava – m. č. Vajnory, okres Bratislava III, pozemkov registra „C“ parc. č. 2070/36 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 193 m2, parc. č. 2070/9 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 157 m2, parc. č. 2070/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
3685 m2, všetky tri pozemky evidované na LV č. 3688, a   pozemkov registra „E“       
parc. č. 3100 – ostatné plochy vo výmere 5298 m2, evidované na LV č. 5389,             
parc. č. 2870/1 – ostatné plochy vo výmere 1166 m2,  evidované na LV č. 5389,          
parc. č. 349/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere    38503 m2, evidované na LV č. 
5389. 

       a/ Geometrickým plánom č. 77/2014  vyhotoveným dňa 18.09.2014 vyhotoviteľom 
Ing.Milan Štrupl-Geometer, so sídlom Hany Meličkovej 27, 841 05   Bratislava,     
IČO: 40096271, overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom dňa 
..........2014 pod č. ........./2014 bol vytvorený nový pozemok registra „C“ parc. č. 
2070/62 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  1783 m2, k. ú. Vajnory, ktorý 
vznikol oddelením od pozemku parc. č. 2070/1 

       b/ Geometrickým plánom č. 11/2014  vyhotoveným dňa 19.02.2014 vyhotoviteľom 
GEODET PLÁN, s.r.o., so sídlom Hlaváčkova 4, 841 05   Bratislava, IČO: 
446585807, overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom dňa 
07.03.2014 pod č. 369/2014 boli vytvorené nové pozemky registra „C“ parc. č. 661/1 



– zastavané plochy a nádvoria vo výmere  316 m2, parc. č. 661/3 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 260 m2, k. ú. Vajnory, ktoré vznikli oddelením od pozemku 
registra „E“ parc. č. 349/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38503 m2, k. ú. 
Vajnory, evidované na liste vlastníctva č. 5389;  celkovo vo výmere  576 m2  

      c/ Geometrickým plánom č. 8/2014  vyhotoveným dňa 01.04.2014 vyhotoviteľom 
Zameranie s.r.o., so sídlom Uhorková 12, 821 09 Bratislava, IČO: 45633576, 
overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom dňa 26.06.2014 pod  
č. 772/2014 boli vytvorené nové pozemky registra „C“ parc. č. 1944/1 – ostatné 
plochy vo výmere 760 m2, parc. č. 1965/110 – ostatné plochy vo výmere 388 m2, parc. 
č. 1972/65 – ostatné plochy o výmere 167 m2,  parc. č. 1972/66 – ostatné plochy 
vo výmere 244 m2,  parc. č. 1972/67 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere       
138 m2,  parc. č. 1973/131 -  ostatné plochy vo výmere 1084,  parc. č. 1973/134 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 41 m2,  parc. č. 1974/611 – ostatné plochy vo 
výmere 423 m2, parc. č. 1974/612 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 202 m2, 
parc. č. 1974/614 – ostatné plochy vo výmere 501 m2, parc. č. 1974/615 – ostatné 
plochy vo výmere 2238 m2,  parc. č. 1974/617 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 188 m2, ktoré vznikli oddelením od pozemkov registra „E“ parc. č. 3100 – 
ostatné plochy vo výmere 5298 m2, evidované na LV č. 5389, parc. č. 2870/1 – ostatné 
plochy vo výmere 1166 m2, evidované na LV č. 5389, k.ú. Vajnory;  celkovo vo 
výmere  6374 m2, 

           spolu celkovo vo výmere 9083 m2 

 
2)   Poľnohospodárske družstvo Vajnory, Hospodárska 9, 831 07 Bratislava 36 je vlastníkom 

pozemkov registra „C“ parc. č. 1121/5 - ostatná plocha vo výmere 3089 m2, parc. č. 
1121/8 - ostatná plocha vo výmere 962 m2, parc. č. 1121/10 - ostatná plocha vo výmere 
280 m2,     parc. č. 1121/13 - ostatná plocha vo výmere 244 m2, parc. č. 1121/16 - ostatná 
plocha vo výmere 813 m2, parc. č. 1121/18 - ostatná plocha vo  výmere 1738 m2, parc. č. 
1121/20 - ostatná plocha vo výmere 2737 m2,  evidované na LV č. 249, k.ú. Vajnory obec 
Bratislava – m. č. Vajnory, okres Bratislava III, spolu celkovo vo výmere  9863 m2. 

 
3)   Predmetom tejto zmluvy je zámena  pozemkov v k. ú. Vajnory takto: 
 
     a/  novovytvorené pozemky registra „C“ vo vlastníctve hlavného mesta  
          -   parc. č. 2070/62 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1783 m2, ktorý vznikol 

oddelením od pozemku registra „C“ parc. č. 2070/1, zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 3685 m2, k.ú. Vajnory, evidované na LV č. 3688, podľa GP č. 77/2014 

          -  parc. č. 661/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  316 m2, parc. č. 661/3 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 260 m2, k. ú. Vajnory, ktoré vznikli 
oddelením od pozemku registra „E“ parc. č. 349/2 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere    38503 m2, k. ú. Vajnory evidované na liste vlastníctva č. 5389, podľa GP   
č. 11/2014, celkovo vo výmere    576 m2 

            -  parc. č. 1944/1 – ostatné plochy vo výmere 760 m2, parc. č. 1965/110 – ostatné 
plochy vo výmere 388 m2, parc. č. 1972/65 – ostatné plochy vo výmere 167 m2,   
parc. č. 1972/66 – ostatné plochy vo výmere 244 m2,  parc. č. 1972/67 – zastavané 
plochy a nádvoria  vo výmere 138 m2,  parc. č. 1973/131 -  ostatné plochy vo výmere 
1084,  parc. č. 1973/134 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 41 m2,             
parc. č. 1974/611 – ostatné plochy vo výmere 423 m2, parc. č. 1974/612 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 202 m2, parc. č. 1974/614 – ostatné plochy vo výmere 
501 m2, parc. č. 1974/615 – ostatné plochy vo výmere 2238 m2,  parc. č. 1974/617 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 188 m2, ktoré vznikli oddelením od 



pozemkov registra „E“ parc. č. 3100 – ostatné plochy vo výmere 5298 m2, evidované 
na LV č. 5389, parc. č. 2870/1 – ostatné plochy vo výmere 1166 m2, evidované na 
LV č. 5389; podľa GP č. 8/2014, celkovo vo výmere 6374 m2 

        b/ pozemky registra „C“ vo vlastníctve hlavného mesta  
            parc. č. 2070/36 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 193 m2, parc. č. 2070/9 – 

zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 157 m2, evidované na LV č. 3688; celkovo 
vo výmere 350 m2 

           spolu celkovo vo výmere 9083 m2 

 

sa zamieňajú za 
 
     b/ pozemky registra „C“ vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Vajnory  
         parc. č. 1121/5 - ostatná plocha vo výmere 3089 m2, parc. č. 1121/8 - ostatná plocha vo   

výmere 962 m2, parc. č. 1121/10 - ostatná plocha vo výmere 280 m2,     parc. č. 1121/13 
- ostatná plocha vo výmere 244 m2, parc. č. 1121/16 - ostatná plocha vo výmere 813 m2, 
parc. č. 1121/18 - ostatná plocha vo  výmere 1738 m2, parc. č. 1121/20 - ostatná plocha 
vo výmere 2737 m2, evidované na LV č. 249, k.ú. Vajnory obec Bratislava – m. č. 
Vajnory, okres Bratislava III, spolu celkovo vo výmere 9863 m2 

tak, že 
   a/ vlastníkom pozemkov registra „C“ k.ú. Vajnory 

          parc. č. 1121/5 - ostatná plocha vo výmere 3089 m2, parc. č. 1121/8 - ostatná plocha vo   
výmere 962 m2, parc. č. 1121/10 - ostatná plocha vo výmere 280 m2,     parc. č. 1121/13 - 
ostatná plocha vo výmere 244 m2, parc. č. 1121/16 - ostatná plocha vo výmere 813 m2, 
parc. č. 1121/18 - ostatná plocha vo  výmere 1738 m2, parc. č. 1121/20 - ostatná plocha 
vo výmere 2737 m2, zapísaných na LV č. 249, k.ú. Vajnory obec Bratislava – m. č. 
Vajnory, okres Bratislava III, celkovo vo výmere 9863 m2 

          na základe tejto zámennej zmluvy  sa stane  Hlavné mesto SR Bratislava, so sídlom 
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603 481 

    
     b/ vlastníkom  pozemkov registra „C“, k.ú. Vajnory 
         b/1 novovytvorené pozemky 
               - parc. č. 661/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  316 m2, parc. č. 661/3 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 260 m2, parc. č. 1944/1 – ostatné plochy vo 
výmere 760 m2, parc. č. 1965/110 – ostatné plochy vo výmere 388 m2, parc. č. 
1972/65 – ostatné plochy o výmere 167 m2,  parc. č. 1972/66 – ostatné plochy 
vo výmere 244 m2,  parc. č. 1972/67 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 138 
m2,  parc. č. 1973/131 -  ostatné plochy vo výmere 1084,  parc. č. 1973/134 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 41 m2,  parc. č. 1974/611 – ostatné plochy 
vo výmere 423 m2, parc. č. 1974/612 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 202 
m2, parc. č. 1974/614 – ostatné plochy vo výmere 501 m2, parc. č. 1974/615 – 
ostatné plochy vo výmere 2238 m2,  parc. č. 1974/617 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 188 m2, parc. č. 2070/62 zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 1783 m2, 

          b/2  pozemky   
                  - parc. č. 2070/36 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 193 m2, parc. č. 2070/9 

– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 157 m2, pozemky vedené na LV č. 3688, 
celkovo vo výmere 9083 m2 

          na základe tejto zámennej zmluvy  sa stane Poľnohospodárske družstvo Vajnory,           
so sídlom Hospodárska č.9, Bratislava – mestská časť Vajnory 831 07, IČO: 
00190284 



 
4)   Zámena pozemkov sa uskutočňuje v súlade s ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991   

Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
z dôvodu, že zámenou pozemkov sa docieli čiastočné majetkovoprávne usporiadanie 
pozemkov pod futbalovým ihriskom  vo Vajnoroch tak, že väčšia časť pozemkov bude po 
zámene vo vlastníctve hlavného mesta, čím sa uľahčí využívanie a hospodárenie 
s pozemkami tvoriacimi futbalové ihrisko vo Vajnoroch. Pre obyvateľov Mestskej časti 
Bratislava - Vajnory je futbalové ihrisko nepostrádateľné, je miestom rôznych športových 
podujatí, v súčasnosti aktívne využíva futbalové ihrisko päť tímov (prípravka, mladší 
žiadci, starší žiaci, A-mužstvo a starí páni), z čoho je zrejmé, že futbalové ihrisko je 
využívané pre verejné účely širokou verejnosťou,  ktorá má záľubu v športovej činnosti.  

 
  

Čl. 2 
Ohodnotenie predmetu zámeny 

 
1)  Podľa znaleckého posudku č. 30/2014 vyhotoveného dňa 10.01.2014 Ing. Milošom 

Golianom, znalcom pre odbor Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností je 
určená všeobecná hodnota  pozemkov registra „C“ v k.ú.Vajnory  parc. č. 1121/5 - ostatná 
plocha vo výmere 3089 m2, parc. č. 1121/8 - ostatná plocha vo   výmere 962 m2, parc. č. 
1121/10 - ostatná plocha vo výmere 280 m2,     parc. č. 1121/13 - ostatná plocha vo výmere 
244 m2, parc. č. 1121/16 - ostatná plocha vo výmere 813 m2, parc. č. 1121/18 - ostatná 
plocha vo  výmere 1738 m2, parc. č. 1121/20 - ostatná plocha vo výmere 2737 m2, 
evidované na LV č. 249, k.ú. Vajnory obec Bratislava – m. č. Vajnory, okres Bratislava III  
sumou 79,50 Eur/m2,  celkovo za  9 863 m2, sumou 784 108,50 Eur.   

Všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Vajnory 
určená k zámene je  784 108,50 Eur 
 

2) Podľa znaleckého posudku č. 156/2014 vyhotoveného dňa  17.07.2014 Ing.arch.Annou 
Zajkovou, znalkyňou pre odbor Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností je 
určená všeobecná hodnota  novovytvorených pozemkov registra „C“ v k.ú.Vajnory  
• parc. č. 661/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  316 m2, parc. č. 661/3 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 260 m2,  sumou 189,48 Eur/m2 celkovo za 576 
m2 sumou 109 140,48 

• parc. č. 1944/1 – ostatné plochy vo výmere 760 m2, parc. č. 1965/110 – ostatné plochy 
vo výmere 388 m2, parc. č. 1972/65 – ostatné plochy o výmere 167 m2,  parc. č. 
1972/66 – ostatné plochy vo výmere 244 m2,  parc. č. 1972/67 – zastavané plochy a 
nádvoria  vo výmere 138 m2,  parc. č. 1973/131 -  ostatné plochy vo výmere 1084,  
parc. č. 1973/134 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 41 m2,  parc. č. 1974/611 – 
ostatné plochy vo výmere 423 m2, parc. č. 1974/612 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 202 m2, parc. č. 1974/614 – ostatné plochy vo výmere 501 m2, parc. č. 
1974/615 – ostatné plochy vo výmere 2238 m2,  parc. č. 1974/617 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 188 m2, sumou 61,30 Eur/m2,  celkovo za 6374 m2, sumou 
390 726,20 Eur 

     všeobecná hodnota  pozemkov registra „C“ v k.ú.Vajnory podľa znaleckého posudku       
č. 2/2014 vyhotoveného dňa  10.01.2014 Ing.Milošom Golianom, znalcom pre odbor 
Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností je určená 
• parc. č. 2070/36 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 193 m2, parc. č. 2070/9 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2, parc. č. 2070/62 – zastavané plochy 



a nádvoria vo výmere 1783 m2 sumou 133,29 Eur/m2 celkovo za 2133 m2, sumou 
284 307,57Eur 

  Všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy určená  
k zámene je  784 174,25 Eur. 

  
3) Vzhľadom k tomu, že hodnota zamieňaných pozemkov medzi Hlavným mestom SR 

Bratislavou a Poľnohospodárskym družstvom Vajnory nie je rovnaká, zmluvné strany sa 
dohodli na nasledovnom vzájomnom finančnom vyrovnaní za zamieňané pozemky. 

 
     a/ všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy podľa bodu 

2. tohto článku  je celkovo  784 307,57 Eur. 
     b/ všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva podľa bodu 

1. tohto článku  je celkovo 784 108,50.Eur. 
 
     Rozdiel v hodnote zamieňaných pozemkov (kúpna cena) vo výške 65,75 Eur sa 

Poľnohospodárske družstvo Vajnory  so sídlom Hospodárska č.9, Bratislava – mestská 
časť Vajnory 831 07, IČO: 00190284 zaväzuje uhradiť v lehote 30 dní  odo dňa podpísania 
tejto zámennej zmluvy oboma zmluvnými stranami na číslo účtu IBAN  
SK8975000000000025826343, BIC SWIFT CEKOSKBX, vedený v  ČSOB a.s., 
Bratislava,  variabilný symbol č. ... 

 
4) Poľnohospodárske družstvo Vajnory sa zaväzuje uhradiť na č. účtu IBAN  

SK8975000000000025826343, BIC SWIFT CEKOSKBX, vedený v  ČSOB a.s., 
Bratislava,  variabilný symbol č. ... do 30 dní od podpísania tejto zámennej zmluvy oboma 
zmluvnými stranami finančnú čiastku predstavujúcu náklady na vyhotovenie znaleckého 
posudku č. 30/2014 vyhotoveného znalcom Ing. Milošom Golianom dňa  10.01.2014 vo 
výške 450,00  Eur a znaleckého posudku č. 156/2014 vyhotoveného znalcom 
Ing.arch.Annou Zajkovou dňa 17.07.2014 vo výške 400,00 Eur. 

 
 
        Čl. 3 

Schválenie zámeny 
 
 1) Zámenu predmetných nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislava na svojom zasadnutí dňa ............2014 uznesením č. ........./2014 ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí, v znení neskorších predpisov. Zámena pozemkov bola schválená trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov. 

 
Čl. 4 

Vyhlásenia zmluvných strán 
 
  1) Zmluvné strany vyhlasujú, že: 
     a) so stavom zamieňaných  nehnuteľností sú oboznámené a v takomto stave ich preberajú, 
     b) na zámenu predmetných pozemkov sú oprávnené, 
     c) majú potrebnú právnu spôsobilosť a oprávnenie na to, aby túto zmluvu uzavreli a splnili          

všetky záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, 
     d) nemajú vedomosť o žiadnom vydanom rozsudku, uznesení alebo rozhodnutí súdu, 

rozhodcovského orgánu, akéhokoľvek štátneho alebo správneho orgánu, ako aj 



o prebiehajúcom alebo hroziacom konaní, ktorý by znemožňoval splnenie povinností 
zmluvných strán podľa tejto zmluvy  

    e) upúšťajú od protokolárneho odovzdania zamieňaných nehnuteľností a do držby ich          
preberajú dňom účinnosti tejto zmluvy. 

 
Čl. 5 

Vyhlásenia zmluvných strán 
 
1) Zmluvné strany vyhlasujú, že im je predmet zámeny uvedený v článku 1 tejto zmluvy 

dobre známy a že pozemky zamieňajú v takom stave, v akom sa tieto nachádzajú, tak ako 
ležia a bežia. 

 
2) Poľnohoposdárske družstvo Vajnory bolo  oboznámené so stanoviskami odborných 

útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k zámene nehnuteľností uvedených v 
článku 1, a to so stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 07.01.2014, so 
súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 05.06.2014, so stanoviskom referátu 
generelov technickej infraštruktúry zo dňa 09.06.2014 a so stanoviskom 
oddeleniaživotného prostredia a  mestskej zelene zo dňa 22.5.2014; tieto stanoviská berú 
na vedomie a zaväzujú sa podmienky v nich stanovené dodržiavať. 

 
 

Čl. 6 
Vyhlásenia zmluvných strán 

 
1) Zmluvné strany vyhlasujú, že na zamieňaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy. 

V území zamieňaných pozemkov podľa GP č. 8/2014 (pozemky vo vlastníctve hlavného 
mesta pre zámenou) sa nachádza regulačná stanica plynu (RPS) a prechádza ním trasa 
VTL, plynovodu DN 100 mm. U zamieňaných pozemkov je potrebné preveriť jestvujúce 
inžinierske siete a elektrické siete.  

 
2) Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto 

zámennej zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu zámeny. 
 
 

Čl. 7 
Všeobecné ustanovenia 

 
1) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 

Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
 
2) Táto zámenná zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a zákona                       
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 



Zmluva nadobúda účinnosť podľa ust. § 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 – hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
3) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá hlavné mesto SR Bratislava  po nadobudnutí 

účinnosti  zámennej zmluvy a predložením kolkovej známky v hodnote 66,00 Eur 
Poľnohospodárskym družstvom Vajnory, ktorá je stanovená ako správny poplatok pre 
rozhodnutie Okresného úradu, katastráleno odboru o  návrhu na vklad vlastníckeho práva 
na základe tejto zámennej zmluvy. 

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

zmluvy. 
 
5) Vecno-právne účinky tejto zámennej zmluvy, t. z. prechod vlastníckeho práv                                

k nehnuteľnostiam, nastane dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva v katastri 
nehnuteľností. 

 
6) Zámenná zmluva je vyhotovená v 7 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú predložené 

Okresnému úradu Bratislava, katastrálnemu odboru, k návrhu na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností a 1 exemplár obdrží Poľnohospodárske družstvo Vajnory. 

 
7) 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 .................................. 
 
Hlavné mesto SR Bratislava                                 Poľnohospodárske družstvo Vajnory 
 
 
 
....................................................             ................................................ 
         Milan Ftáčnik                               Ing.Branislav Bruder 
           primátor                                                          predseda predstavenstva   
        
        
 



   
 

   
 

   
 

   


