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          kód uzn. 5.2. 

            5.2.4. 

                5.2.7, 

NÁVRH  UZNESENIA 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť  

 

1. 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“, k. ú. Staré Mesto, pozemky parc. č. 4263/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  

645 m², parc. č. 4263/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  1065 m², parc. 

č. 4263/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  202 m², parc. č. 4263/5 - zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 553 m², parc. č. 4263/5 - zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 541 m², zapísaných LV č. 1656, do výlučného vlastníctva Slovenského 

pozemkového fondu, Búdková 36, Bratislava, IČO 17335345, v celkovej výmere 

3 006 m², za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom 572 071,86 Eur; 

 

2. zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemkom registra „E“, k. ú. 

Ružinov, v podielovom spoluvlastníctve nezistených vlastníkov v správe Slovenského 

pozemkového fondu, so sídlom Búdková 36, Bratislava, IČO 17335345, a to parc. 

č. 474/55 - záhrady vo výmere 306 m², zapísaná na LV č. 8055, v podielovom 

spoluvlastníctve, Armin Weiss v podiele 38/100 a Dr. Margita Műllerová v podiele 

31/100, parc. č. 474/901 -  ostatné plochy vo výmere 145 m², zapísaná na LV č. 8055, 

v podielovom spoluvlastníctve Armin Weiss v podiele 38/100 a Dr. Margita Műllerová 

v podiele 31/100, parc. č. 474/386 - ostatné plochy vo výmere 426 m², zapísaná na LV 

č. 8063, v podielovom spoluvlastníctve Armin Weiss v podiele 1/3 a Dr. Margita 

Műllerová v podiele 1/3, parc. č. 474/904 - záhrady vo výmere 133 m², zapísaná na LV 

č. 8063, v podielovom spoluvlastníctve Armin Weiss v podiele 1/3 a Dr. Margita 

Műllerová v podiele 1/3, všeobecná hodnota spoluvlastníckych podielov určená 

znaleckým posudkom  je 74 369,42 Eur, zrušením a vyporiadaním podielového 

spoluvlastníctva sa hlavné mesto SR Bratislava stane výlučným vlastníkom pozemkov 

parc. č. 474/55, parc. č. 474/901, parc. č. 474/904 a parc. č. 474/386, k. ú. Ružinov, 

pričom poukáže na depozitný účet Slovenskej republiky - v správe Slovenského 

pozemkového fondu finančnú náhradu za spoluvlastnícke podiely nezistených vlastníkov; 

 

3. odplatné nadobudnutie pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 474/56 - 

záhrady vo výmere 355 m², zapísaná na LV č. 8059, vo výlučnom vlastníctve Ruženy 

Nataliovej v podiele 1/1, parc. č. 474/57 - záhrady vo výmere 319 m², zapísaná na LV 

č. 8060, vo výlučnom vlastníctve Márie Nataliovej v podiele 1/1, parc. č. 475/100 - 

záhrady vo výmere 94 m², zapísaná na LV č. 8066, v podielovom spoluvlastníctve Jána 

Galka  v podiele ½ a Vlasty Galkovej v podiele ½, parc. č. 476 - zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 7 m², zapísaná na LV č. 8066, v podielovom spoluvlastníctve Jána 

Galka  v podiele ½  a Vlasty Galkovej v podiele ½, parc. č. 479/3 - orná pôda vo výmere 

2 289 m², zapísaná na LV č. 8067, vo výlučnom vlastníctve Emílie Sanovej v podiele 1/1 

nehnuteľnosti, v celkovej výmere 3064 m², všeobecná hodnota spoluvlastníckych 



podielov určená znaleckým posudkom  je 333 210,00 Eur, hlavné mesto SR Bratislava sa 

stane výlučným vlastníkom pozemkov parc. č. 474/56, parc. č. 474/57, parc. č. 475/100, 

parc. č. 476 a parc. č. 479/3, k. ú. Ružinov, pričom poukáže na depozitný účet Slovenskej 

republiky - v správe Slovenského pozemkového fondu finančnú náhradu za nehnuteľnosti 

vo vlastníctve nezistených vlastníkov;  

  

4. odplatné nadobudnutie pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15279/14 - 

ostatné plochy vo výmere 104 m², zapísaná na LV č. 2951 a novovytvorená parc. 

č. 15284/113 - ostatné plochy vo výmere 1 118 m², ktorá vznikla podľa GP č. .../2018, zo 

dňa ... 06. 201,8 z časti pozemku  parc. č. 15284/113 - ostatné plochy vo výmere 

5 411 m², zapísaného na LV č. 2951, vo vlastníctve Slovenskej republiky - v správe 

Slovenského pozemkového fondu, so sídlom Búdková 36, Bratislava, IČO 17335345, 

v celkovej výmere  1 222 m², za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom 

164 530,08 Eur,  

 

s  podmienkami: 

 

1. Kúpne zmluvy a zmluva o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva budú 

žiadateľom podpísané do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že uvedené zmluvy nebudú žiadateľom 

podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 

 

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

majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom pod stavbou vo vlastníctve Slovenského 

pozemkového fondu a pozemkov priľahlých nachádzajúcich sa v areáli Generálneho riaditeľstva 

Slovenského pozemkového fondu. Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 

v prospech hlavného mesta SR Bratislavy sa uskutočňuje z dôvodu majetkovoprávneho 

vyporiadania podielového spoluvlastníctva k pozemkom vo vlastníctve fyzických osôb 

s nezisteným pobytom v správe Slovenského pozemkového fondu, nachádzajúcich sa pred 

Paneurópskou vysokou školou, na ktorých je vybudovaná komunikácia Ružinovská, s prícestnou 

zeleňou, chodníkom a električkovými koľajami. Kúpa pozemkov v prospech hlavného mesta SR 

Bratislavy, sa navrhuje schváliť z dôvodu, že dané pozemky tvoria súčasť Štrkoveckého jazera 

a sú využívané obyvateľmi aj návštevníkmi Bratislavy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

PREDMET : Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 

4263/1,2,3,5,6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, na 

zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a na kúpu 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 474/55 

a nasledovné, v správe Slovenského pozemkového fondu so sídlom 

v Bratislave 

 

ŽIADATEĽ:      Slovenský pozemkový fond   

Búdková 36, 817 15 Bratislava, 

IČO 17335345 

 

ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV 

 

k. ú. Staré Mesto, pozemky vo vlastníctve hlavného mesta 

 

parc. č.  druh pozemku                         výmera v m²                poznámka 

4263/1                 zastavané plochy                        645                              LV č. 1656 

4263/2                 zastavané plochy                      1065                              LV č. 1656 

4263/3                 zastavané plochy                        202                              LV č. 1656 

4263/5                 zastavané plochy                        553                              LV č. 1656 

4263/6                 zastavané plochy                        541                              LV č. 1656 

     Spolu :              3 006 m² 

 
 

k.ú. Ružinov, spoluvlastnícke podiely nezistených vlastníkov v správe SPF 

 

parc. č.  druh pozemku                         výmera v m²                 poznámka 

474/55                    záhrady                             306                            69/100 

474/56                    záhrady                             355                              1/1 

474/57                    záhrady                             319                              1/1 

474/901                  ostatné plochy                           145                            69/100 

474/904                  záhrady                             133                               2/3 

474/386                  ostatné plochy                           426                               2/3 

475/100                  záhrady                               94                               1/1 

476                         zastavané plochy                               7                               1/1 

479/3                      orná pôda                                    2289                               1/1     ___ 

      Spolu:         4 074   m² 

 

 

k. ú. Ružinov, pozemky vo vlastníctve SR-SPF 

 

parc. č.  druh pozemku                         výmera v m²                 poznámka 

15279/14        ostatné plochy                          104                           LV č. 2951 

15284/113 ostatné plochy             1118            LV č. 2951  

      Spolu:           1222 m² 

 

 

 

 



 

SKUTKOVÝ STAV  

 

Predmet žiadosti 

    

A) Predaj pozemkov vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta, a to: 

- parcela KN C p. č. 4263/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere  645 

m2, ktorá sa nachádza v k.ú Staré Mesto, obec Bratislava mestská časť Bratislava-

Staré Mesto, okres Bratislava I, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1656,  

- parcela KN C p. č. 4263/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere  

1065 m2, ktorá sa nachádza v k.ú Staré Mesto, obec Bratislava mestská časť 

Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 

1656, 

- parcela KN C p. č. 4263/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere  202 

m2, ktorá sa nachádza v k.ú Staré Mesto, obec Bratislava mestská časť Bratislava-

Staré Mesto, okres Bratislava I, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1656, 

- parcela KN C p. č. 4263/5 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere  553 

m2, ktorá sa nachádza v k.ú Staré Mesto, obec Bratislava mestská časť Bratislava-

Staré Mesto, okres Bratislava I, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1656, 

- parcela KN C p. č. 4263/6 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere  541 

m2, ktorá sa nachádza v k.ú Staré Mesto, obec Bratislava mestská časť Bratislava-

Staré Mesto, okres Bratislava I, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1656, 

 

B) Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemkom vo vlastníctve 

fyzických osôb, vedených ako nezistení vlastníci v správe Slovenského pozemkového 

fondu a to:  

- parcela KN E p. č. 474/55, druh pozemku záhrady vo výmere 306 m2, ktorá sa 

nachádza v k.ú Ružinov, obec Bratislava, mestská časť Bratislava-Ružinov, okres 

Bratislava II, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 8055, v podielovom 

spoluvlastníctve: 

Armin Weiss v podiele 38/100 nehnuteľnosti 

Dr. Margita Műllerová v podiele 31/100 nehnuteľnosti  

Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 31/100 nehnuteľnosti, 

- parcela KN E p. č. 474/901, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 145 m2, ktorá sa 

nachádza v k.ú Ružinov, obec Bratislava, mestská časť Bratislava-Ružinov, okres 

Bratislava II, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 8055, v podielovom 

spoluvlastníctve: 

Armin Weiss v podiele 38/100 nehnuteľnosti 

Dr. Margita Műllerová v podiele 31/100 nehnuteľnosti  

Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 31/100 nehnuteľnosti, 

- parcela KN E p. č. 474/386, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 426 m2, ktorá sa 

nachádza v k.ú Ružinov, obec Bratislava, mestská časť Bratislava-Ružinov, okres 

Bratislava II, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 8063, v podielovom 

spoluvlastníctve: 

Armin Weiss v podiele 1/3 nehnuteľnosti 

Dr. Margita Műllerová v podiele 1/3 nehnuteľnosti  

Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/3 nehnuteľnosti, 

- parcela KN E p. č. 474/904, druh pozemku záhrady vo výmere 133 m2, ktorá sa 

nachádza v k.ú Ružinov, obec Bratislava, mestská časť Bratislava-Ružinov, okres 

Bratislava II, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 8063, v podielovom 

spoluvlastníctve: 

Armin Weiss v podiele 1/3 nehnuteľnosti 

Dr. Margita Műllerová v podiele 1/3 nehnuteľnosti  



Hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/3 nehnuteľnosti, 

- parcela KN E p. č. 474/56, druh pozemku záhrady vo výmere 355 m2, ktorá sa 

nachádza v k.ú Ružinov, obec Bratislava, mestská časť Bratislava-Ružinov, okres 

Bratislava II, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 8059, vo výlučnom vlastníctve: 

Ruženy Nataliovej v podiele 1/1 nehnuteľnosti, 

- parcela KN E p. č. 474/57, druh pozemku záhrady vo výmere 319 m2, ktorá sa 

nachádza v k.ú Ružinov, obec Bratislava, mestská časť Bratislava-Ružinov, okres 

Bratislava II, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 8060, vo výlučnom vlastníctve: 

Márie Nataliovej v podiele 1/1 nehnuteľnosti, 

- parcela KN E p. č. 475/100, druh pozemku záhrady vo výmere 94 m2, ktorá sa 

nachádza v k.ú Ružinov, obec Bratislava, mestská časť Bratislava-Ružinov, okres 

Bratislava II, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 8066, v podielovom 

spoluvlastníctve: 

Jána Galka  v podiele ½  nehnuteľnosti 

Vlasty Galkovej v podiele ½  nehnuteľnosti, 

- parcela KN E p. č. 476, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2, 

ktorá sa nachádza v k.ú Ružinov, obec Bratislava, mestská časť Bratislava-Ružinov, 

okres Bratislava II, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 8066, v podielovom 

spoluvlastníctve: 

Jána Galka  v podiele ½  nehnuteľnosti 

Vlasty Galkovej v podiele ½  nehnuteľnosti, 

- parcela KN E p. č. 479/3, druh pozemku orná pôda vo výmere 2289 m2, ktorá sa 

nachádza v k.ú Ružinov, obec Bratislava, mestská časť Bratislava-Ružinov, okres 

Bratislava II, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 8067, vo výlučnom vlastníctve: 

Emílie Sanovej v podiele 1/1 nehnuteľnosti. 

 

Zrušením a vyporiadaním podielového spoluvlastníctva sa hlavné mesto SR Bratislava 

stane výlučným vlastníkom pozemkov parc. č. 474/55, 474/56, 474/57, 474/901, 

474/904, 474/386, 475/100, 476 a 479/3 k. ú. Ružinov.  

  

C) Odplatné nadobudnutie pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 

Slovenského pozemkového fondu zapísané na LV č. 2951, a to: 

- parcela KN C p. č. 15279/14, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 104 m2, ktorá sa 

nachádza v k.ú Ružinov, obec Bratislava, mestská časť Bratislava-Ružinov, okres 

Bratislava II, 

- novovzniknutá parcela KN C p. č. 15284/113, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 

1118 m2, ktorá vznikla podľa Geometrického plánu č. .../2018 zo dňa ...06.2018 z časti 

pozemku registra KN C p. č. 15284/113, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 5411 

m2, sa nachádza v k.ú Ružinov, obec Bratislava, mestská časť Bratislava-Ružinov, 

okres Bratislava II, 

 

Dôvod a účel žiadosti 

 

Dňa 05.04.2018 obdržalo hlavné mesto žiadosť Slovenského pozemkového fondu (ďalej 

aj ako „SPF“) o usporiadanie vlastníctva pozemkov pod budovou SPF formou zámeny 

nehnuteľností. Z tohto dôvodu, boli pripravované podklady k materiálu na zámenu 

nehnuteľností. Mailovou komunikáciou zástupcovia za SPF oznámili, že podľa § 4 ods. 1 

vládneho nariadenia č. 238/2010 Z.z., SR-SPF môže pozemky vo vlastníctve štátu zamieňať za 

pozemky iných vlastníkov len v rámci okresu. Nakoľko navrhovaná zámena sa týkala pozemkov 

v k. ú. Staré Mesto za pozemky v k. ú. Ružinov žiadateľ od zámeny pozemkov upustil. Následne 

podaním zo dňa 25.05.2018 žiadateľ predložil novú žiadosť  a požiadal, aby sa majetkovoprávne 

vzťahy k pozemkom v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Ružinov riešili prevodom kúpnymi zmluvami. 



Z tohto dôvodu, sa predkladá materiál, ktorý v časti rieši odplatné nadobúdanie nehnuteľností, 

v časti predaj pozemkov a v časti zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.  

SPF je v súčasnosti výlučným vlastníkom stavby  - administratívnej budovy so súpis. č. 

3555, zapísanej na LV č. 4344. Stavba sa nachádza na ulici Búdková a slúži ako sídlo 

spoločnosti.  Spolu so stavbou SPF využíva aj okolité budovy, a to archív, garáže, spevnené 

plochy, ktoré nie sú označené súpisným číslom ale tvoria spolu s pozemkami parc. č. 

4263/1,2,3,5,6 k. ú. Staré Mesto jeden ucelený, oplotený a uzatvorený celok prístupný len SPF.  

 

SPF podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z. a v zmysle § 19 

ods. 3 písm. f) zákona č. 180/1995 Z.z. je oprávnený nakladať s pozemkami s nezisteným 

vlastníkom a môže previesť vlastníctvo, ak dôvodom prevodu je usporiadanie vlastníctva k 

pozemkom zastavaným inými stavbami, na zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nim. Ide 

o pozemky registra „E“ parc. č.  474/55,901,386,904,56,57, 475/100, 476,479/3, k. ú. Ružinov, 

ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve hlavného  mesta a fyzických osôb.  

 

SR-SPF je výlučným vlastníkom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15279/14, 

15284/113, k. ú. Ružinov, zapísaných na LV č. 2951. Pozemky sú situované v okolí 

Štrkoveckého jazera.  

 

Hlavné mesto je výlučným vlastníkom pozemkov parc. č. 4263/1,2,3,5,6 k. ú. Staré 

Mesto, zapísaných na LV č 1656, situovaných v areáli SPF.     

 

Právne zdôvodnenie:  

 

SPF podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z. a v zmysle § 19 ods. 3 písm. f) 

zákona č. 180/1995 Z.z. je oprávnený nakladať s pozemkami s nezisteným vlastníkom a môže 

previesť vlastníctvo, ak dôvodom prevodu je usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným 

inými stavbami, ako sú uvedené v § 19 ods. 3 písmenách c) až e) zákona č. 180/1995 Z.z., na 

zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nim.  

 

Podľa § 34 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 

pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1, 2 nariadenia vlády č. 238/2010 

Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a 

nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov 

môže SPF nadobúdať nehnuteľnosti  do vlastníctva štátu darom a kúpou, ak je to nevyhnutné pre 

zabezpečenie úloh fondu. V danom prípade, príde k usporiadaniu vlastníckych vzťahov 

k pozemku pod stavbou Generálneho riaditeľstva SPF a okolitých pozemkov v užívaní SPF.  

 

Pozemky, ktorých správu zabezpečuje SPF ako správca pozemkov nezistených vlastníkov  

sa majetkovoprávne usporiadavajú formou zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva 

v prospech hlavného mesta, a to podľa § 19 ods. 1  písm. g)  zákona č. 180/1995 Z.z., 

usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve obcí alebo vyšších 

územných celkov, ktoré prešli do ich vlastníctva podľa osobitných predpisov, kúpnou zmluvou 

alebo zámennou zmluvou. 

 

Podľa § 4 ods. 1 Vládneho nariadenia č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským 

pozemkovým fondom, môže SR-SPF prevádzať nehnuteľnosti v jej vlastníctve na tretie subjekty. 

 

 

 

 



Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

 

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

majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom pod stavbou vo vlastníctve Slovenského 

pozemkového fondu a pozemkov priľahlých nachádzajúcich sa v areáli Generálneho riaditeľstva 

Slovenského pozemkového fondu. Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 

v prospech hlavného mesta SR Bratislavy sa uskutočňuje z dôvodu majetkovoprávneho 

vyporiadania podielového spoluvlastníctva k pozemkom vo vlastníctve fyzických osôb 

s nezisteným pobytom v správe Slovenského pozemkového fondu, nachádzajúcich sa pred 

Paneurópskou vysokou školou, na ktorých je vybudovaná komunikácia Ružinovská, s prícestnou 

zeleňou, chodníkom a električkovými koľajami. Kúpa pozemkov v prospech hlavného mesta SR 

Bratislavy, sa navrhuje schváliť z dôvodu, že dané pozemky tvoria súčasť Štrkoveckého jazera a 

sú využívané obyvateľmi aj návštevníkmi Bratislavy.   

   

 Predaj uvedených pozemkov 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. Odplatné nadobudnutie pozemkov od SR-SPF sa navrhuje schváliť podľa čl. 80 ods. 

2 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ako odplatné nadobúdanie nehnuteľností do 

vlastníctva Bratislavy. Zámer usporiadať vzťahy k daným pozemkom ako prípad hodný 

osobitného zreteľa bude v lehote najneskôr 15 dní pred prerokovaním v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy zverejnený na úradnej tabuli magistrátu a na internetovej stránke 

hl. mesta www.bratislava.sk.     

 

 

 Stanovenie všeobecnej hodnoty zamieňaných pozemkov 

 

K navrhovanej zámene bol vyhotovený znalecký posudok č. 37/2018 zo dňa  31.05.2018 

vypracovaný spoločnosťou CENEKON, a.s., Martinengova 3, Bratislava, znalcom Ing. Jozefom 

Polašekom, evidenčné číslo znalca 900117, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad 

hodnoty nehnuteľností,  ktorý bolo vybratý na základe elektronického náhodného výberu 

znalcov. 

 

Jednotková cena 

 

Jednotková hodnota vyššie špecifikovaných pozemkov bola znaleckým posudkom 

nasledovne:  

- Hodnota pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta-areál SPF       572 071,86 Eur 

cena  za m² pozemkov v k. ú. Staré Mesto                                             190,31 Eur/m² 

 

- Hodnota podielov k pozemkom nezistených vlastníkov spolu        407 579,42 Eur 

cena  za m² pozemkov v k. ú. Ružinov nezistený vlastníci                    108,75 Eur/m² 

 

- Hodnota pozemkov SR-SPF okolie Štrkoveckého jazera                164 530,08 Eur 

cena  za m² pozemkov v k. ú. Ružinov Štrkovecké jazero                      134,64 Eur/m² 

 

- Rozdiel v hodnotách prevádzaných a nadobúdaných pozemkov predstavuje sumu 

37,64 Eur. SR-SPF v rámci kúpnej zmluvy, uzatvorenej ako odplatné nadobudnutie 

nehnuteľností vzniknutý rozdiel uhradí bezhotovostne pripísaním na účet hlavného 

mesta.   

 

Informatívna výška  nájomného podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy 

http://www.bratislava.sk/


 

16,00 Eur/m²/rok, tzn. celkom za 3006 m²  96 192,00 Eur/rok 

 

Stanoviská odborných útvarov magistrátu 

Súborné stanovisko za sekciu dopravy: 

Oddelenie dopravného inžinierstva 

Predmetné pozemky sa nachádzajú v sektore 21 pozdĺž komunikácie Búdková. Búdková cesta je 

podľa UPN-Z Machnáč je v území pozemkov na zámenu v sektore 8-44/13A a 8-44/15, 

komunikácia je funkčnej triedy C1. Pozemky v k. ú. Ružinov nie sú dotknuté žiadnym 

výhľadovým zámerom dopravy.  

Referát cestného správneho orgánu 

Nevyjadrujú sa, nemajú námietky.  

Stanovisko oddelenia správy komunikácií 

Súhlasia bez pripomienok, v záujmovom území sa nenachádza zariadenie VO. 

Oddelenie životného prostredia a  mestskej zelene: 

Zámena pozemkov nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, mestskej zelene, územnou 

a druhovou ochranou prírody a krajiny. Nemajú pripomienky k zámene pozemkov.  

Stanovisko technickej infraštruktúry: 

Bez pripomienok. 

Stanovisko oddelenia stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov: 

Odporúčajú pozemky predať žiadateľovi za trhovú cenu.  

Finančné oddelenie: 

Voči žiadateľovi v dostupných dokladoch a informáciách, ktoré boli doručené na finančné 

oddelenie sa nenachádzajú žiadne pohľadávky. 

Oddelenie legislatívno-právne 

So žiadateľom neeviduje súdny spor. 

 

Stanovisko starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

Je súhlasné.  
















































































































































