
 

 

 

 

MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestskej rady  

hlavného mesta SR Bratislavy 

dňa 14. 06. 2018 

 

 

 

Návrh 

na kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v Bratislave, v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2725/43 

a parc. č. 2727/82, od ich výlučného vlastníka CEEbase s. r. o., so sídlom v Bratislave, 

a pozemkov parc. č. 2725/45 a parc. č. 2725/8, od ich výlučného vlastníka ITB Development 

a.s., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k týmto 

pozemkom 

 

 

Jún 2018 

 

 

 

Predkladateľ: 

 

Mgr. Martin Maruška, v. r. 

riaditeľ magistrátu 

 

 

Zodpovedný: 

 

Mgr. Tomáš Szabo, v. r. 

riaditeľ sekcie správy nehnuteľností 

 

PhDr. Vladimír Gašperák, v. r. 

riaditeľ GIB 

 

Spracovateľ: 

 

PhDr. Vladimír Gašperák, v. r. 

riaditeľ GIB  

 

 

 

Materiál obsahuje: 

 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodovú správu 

3. Výpis z OR 2x 

4. Snímku z katastrálnej mapy 3x 

5. GP 2x  

6. LV č. 6083 

7. LV č. 1177 

8. Návrh kúpnej zmluvy 2x 

  

  



 

          

         kód uzn.: 5.5. 

         

 

  

NÁVRH   UZNESENIA 

 

 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť ako majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k pozemkom pod stavbou „Rozšírenie 

Harmincovej ulice na 4-pruh“ kúpu pozemkov registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2725/43 –

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 313 m², odčlenenej podľa GP č. 30066/2016 od pozemku 

registra „C“ parc. č. 2725/11, LV č. 6083, vo vlastníctve spoločnosti CEEbase s. r. o., so sídlom 

Mickiewiczova 2, Bratislava, IČO 46822429, parc. č. 2727/82 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 15 m², odčlenenej podľa GP č. 30066/2016 od pozemku registra „C“ parc. č. 2727/38, 

LV č. 6083, vo vlastníctve spoločnosti CEEbase s. r. o., so sídlom Mickiewiczova 2, Bratislava, 

IČO 46822429, parc. č. 2725/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 61 m² odčlenenej 

podľa GP č. 30073/2016 od pozemku registra „C“ parc. č. 2725/7, LV č. 2621, vo vlastníctve 

spoločnosti ITB Development a.s., so sídlom Mickiewiczova 9, Bratislava, IČO 35870176 

a parc. č. 2725/8 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 124 m², LV č. 1177, vo vlastníctve 

spoločnosti ITB Development a.s., so sídlom Mickiewiczova 9, Bratislava, IČO 35870176, za  

kúpnu cenu celkom 56 760,00 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

 

PREDMET: Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2725/43, 

parc. č. 2727/82, parc. č. 2725/45 a parc. č. 2725/8, ako majetkovoprávne 

usporiadanie vlastníctva k pozemkom pod stavbou „Rozšírenie 

Harmincovej na 4-pruh”  

 

ŽIADATEĽ:   Hlavné mesto SR Bratislava  

   Primaciálne nám. č. 1 

   814 99 Bratislava 

    

v zastúpení  

Generálny investor Bratislava 

príspevková organizácia  hlavného mesta SR Bratislavy 

Záporožská 5 

   Bratislava 5 

   IČO 698393 

 

ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV 

 

parc. č.  druh pozemku            výmera v m2  pozn._______________ 

2725/43       zastavané plochy a nádvoria  313  GP č. 30066/2016 

2727/82       zastavané plochy a nádvoria          15  GP č. 30066/2016 

2725/45       zastavané plochy a nádvoria    61  GP č. 30073/2016    

2725/8         zastavané plochy a nádvoria  124       LV č. 1177  

------------------------------------------------------------------------------------------------------     

                                     spolu:      513      m2 

 

SKUTKOVÝ   STAV  

  

 Predmet žiadosti 

Predmetom kúpy sú pozemky registra „C“ uvedené v špecifikácii. 

 

 Dôvod a účel žiadosti 

 Navrhované riešenie Harmincovej ulice prepojí MČ Dúbravka s diaľnicou D1 

a zjednoduší prístup do Dúbravky ako i Hlavného mesta SR Bratislava. Začiatok cesty je 

v križovatke s ulicou Sch. Trnavského a koniec úpravy je v križovatke s ulicou Polianky, odkiaľ 

je už vybudovaná štvorpruhová cesta v rámci výstavby diaľničného úseku Lamačská cesta Staré 

Grunty.  

      Územie je rovinaté v súčasnosti zastavané. Väčšia časť navrhovaného rozšírenia je situovaná 

v súčasnej zeleni alebo v spevnených plochách na pozemkoch evidovaných ako roľa, resp.  na 

zastavaných plochách. Územie je odvodnené jestvujúcimi kanalizačnými rozvodmi. Okolo 

jestvujúcej cesty sú umiestnené rôzne inžinierske siete. Plánované rozšírenie ide väčšinou 

v súbehu s týmito sieťami respektíve ich križuje. Ochranné pásma týchto sietí sú v zmysle 

platných technických noriem a predpisov. V území nie sú evidované žiadne chránené územia ani 

kultúrne pamiatky. Navrhovanou stavbou dôjde k výrubu niekoľkých stromov a z časti 

k likvidácii vysokej kríkovej zelene. V súčasnej dobe sú známe viaceré  plánované investície 

v danom území, ktoré majú vecné alebo časové väzby na realizáciu navrhovanej cesty.  

Rozšírenie Harmincovej ulice je navrhnuté vo funkčnej triede B2 ako zberná komunikácia 

kategórie MZ 14,50/60. V strede medzi cestnými pruhmi je v mieste deliaceho pásu vyhradená 

šírka 0,5 m pre vodorovné dopravné značenie (STN 73 6110). Trieda a kategória je navrhnutá 



v súlade s dopravnou časťou územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy a prerokovaná 

s oddelením dopravného plánovania Magistrátu mesta. 

 

Rozšírenie komunikácie je navrhnuté nasledovne: 

• Súčasná dvojpruhová cesta bude v smerovom a šírkovom vedení maximálne  využitá. 

Úprava bude prevedená v miestach križovatiek a zastávky MHD. Povrchová časť krytu 

bude odfrézovaná a nahradená novou o hrúbke 60 mm. 

• Novo navrhovaná dvojpruhová komunikácia bude smerovo a výškovo prispôsobená 

súčasnej trase a situovaná je v severozápadnom okraji mesta tzn., že rozšírenie na 4-pruh 

bude prebiehať smerom k obytnej zóne Dúbravky. Šírka jazdného pruhu je navrhnutá 4 x 

3,0 m.  

 

Navrhnuté šírkové usporiadanie cesty má v zmysle STN 73 6110 prípustnú intenzitu dopravy 

600 skutočných vozidiel za hodinu a bude vyhovovať aj prognózovaným intenzitám v roku 2030. 

Celková dĺžka úpravy cesty vrátane jestvujúcej komunikácie je cca 677 m. Odvodnenie vozovky 

bude zabezpečené priečnym strechovitým sklonom 2 %. Zrážkové vody z  povrchového odtoku 

z celej plochy novonavrhovaného rozšírenia vozovky a parkoviska budú cestnými vpustami 

zachytené a cez navrhnutú dažďovú kanalizáciu odvedené do verejnej kanalizácie – zberača DN 

1200 v správe BVS, a. s., resp. do dažďovej kanalizácie DN 400 na druhej strane cesty, ktorá je 

pravdepodobne v správe správcu cesty t. j. Magistrát - OCH. 

Okrem odvodnenia bude cesta vybavená vonkajším osvetlením, ktoré je navrhnuté pozdĺž 

celej navrhovanej cesty a jej rozšírenia, vrátane dopravného značenia. Na križovatkách 

s vedľajšími cestami Lipského a Polianky je navrhnutá cestná svetelná signalizácia. Zastávky 

MHD budú vybavené prístreškami a dopravným značením podľa ON 73 6425 Zastávky MHD. 

V rámci rozšírenia Harmincovej ulice budú upravené aj križovatky s komunikáciou Sch. 

Trnavského, Ľuda Zúbku, Lipského a Polianok ako aj nevyhnutné napojenie chodníkov a 

rozšírenie parkoviska osobných vozidiel, ktoré dopĺňa súčasný stav.  

 Na realizáciu stavby bolo v roku 2007 vydané územné rozhodnutie, ktorého platnosť bola 

opakovane predlžovaná. Generálny investor Bratislavy požiadal dňa 29. 06. 2017 príslušný 

stavebný úrad o predĺženie platnosti na ďalšie dva roky. Od novembra 2007 je spracovaná 

projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá bude vzhľadom na už zrealizovanú 

okolitú výstavbu následne po majetkovoprávnom usporiadaní aktualizovaná.  

 

 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy prijalo dňa 08. 11. 2017 k bodu návrh 

„Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“ (návrh na kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v Bratislave, 

v k. ú. Dúbravka, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Dúbravka, na pozemkoch parc. č. 2727/34 

a parc. č. 2725/44, od Františka Hlubíka ako výlučného vlastníka pozemku na parc. č. 2727/34 

a od Oľgy Hurbaničovej, Márie Loserthovej, Jany Horváthovej, Ladislava Kompaníka, Miriam 

Slámovej a Zuzany Wurczellovej ako podielových spoluvlastníkov pozemku na parc. č. 2725/44 

a majetkovoprávne usporiadenie vlastníctva k týmto pozemkom)  uznesenie č. 975/2017, ktorým 

schválilo kúpu uvedených pozemkov do výlučného vlastníctva hlavného mesta SR Bratislava za 

jednotkovú cenu pozemkov 110,67 eur/m2, t. j. pri výmere spolu 302 m2 za celkovú kúpnu cenu 

33 430,00 Eur. Kúpa týchto pozemkov (s výnimkou pozemkov parc. č. 2727/34 a parc. č. 

2725/44 vo výlučnom vlastníctve Františka Hlubíka, ktorý dodatočne predložil ďalšie 

pripomienky k návrhu kúpnej zmluvy pred jej dohodnutým podpisovaním) bola zrealizovaná.  

 

 Po doriešení majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod plánovanou stavbou 

a aktualizácii dokumentácie pre stavebné povolenie z 11/2007 zabezpečí Generálny investor 

Bratislavy stavebné povolenia pre jednotlivé stavebné objekty. Po nadobudnutí právoplatnosti 

stavebných povolení sa následne spracuje dokumentácia pre vyhlásenie verejnej súťaže na výber 

zhotoviteľa stavby a jej realizácia. 

 

  

  



Stanovenie kúpnej ceny 

K navrhovanej kúpe boli predložené znalecké posudky č. 197/2016, č. 198/2016,                    

č. 200/2016 a č. 201/2016 vyhotovené znalcom Ing. Petrom Kapustom 

 

Všeobecná hodnota pozemku parc. č. 2725/43 bola stanovená na základe znaleckého 

posudku  č. 198/2016 a pozemku parc. č.  2727/82 na základe znaleckého posudku č. 197/2016, 

vyhotovenými znalcom Ing. Petrom Kapustom  a cena za uvedené pozemky činí 36 260,00 Eur          

(ich vlastníkom je CEEbase s. r. o.).  Všeobecná hodnota pozemku parc. č. 2725/45 bola 

stanovená na základe znaleckého posudku č. 201/2016 a pozemku parc. č. 2725/8 na základe 

znaleckého posudku č. 200/2016, vyhotovenými znalcom Ing. Petrom Kapustom a cena za 

uvedené pozemky činí 20 500,00 Eur (ich vlastníkom je ITB Development a. s.). 

 

 Jednotková cena 

 Jednotková hodnota vyššie špecifikovaných pozemkov bola stanovená uvedenými 

znaleckými posudkami na 110,67 Eur/m2. Pri celkovej výmere 513 m2 predstavuje kúpna cena 

celkovú sumu 56 760,00 Eur. 

 

 Navrhované riešenie 

 Navrhujeme schváliť predmetnú kúpu nehnuteľností, nakoľko ide o majetkovoprávne 

usporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom dotknutým realizáciou stavby „Rozšírenie 

Harmincovej na 4-pruh“ a výkup je predpokladom vydania stavebného povolenia a uskutočnenia 

výstavby. 

 

 

 

 

  

 


































































