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NÁVRH UZNESENIA 
 
 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN 
v k. ú. Trnávka, parc. č. 16952/178 – ostatné plochy vo výmere 259 m², zapísaného 
na LV č. 5109, do  vlastníctva spoločnosti Bjoern s.r.o., Kožušnícka 391/3, Bratislava-Jarovce, 
IČO 35897759, za kúpnu cenu celkom 23 644, 11 Eur, stanovenú znaleckým posudkom 
č. 20/2018, vypracovaným spoločnosťou Cenekon, a.s., Martinegova 3, Bratislava, 
IČO 00684759, znalcom Ing. Jozefom Polášekom, a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 
91,29 Eur/m², čo pri výmere 259 m² predstavuje sumu 23 644,11 Eur, 
 
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako výlučný vlastník susedných 
nehnuteľností zapísaných na LV č. 4954, k. ú. Trnávka – pozemkov priľahlých k predmetu 
predaja a stavieb – má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku 
v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami vo svojom výlučnom vlastníctve, pričom 
predmet prevodu tvorí súčasť priemyselného areálu vo vlastníctve žiadateľa, teda skutkový stav 
bude zosúladený so stavom právnym. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET:  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16952/178, spoločnosti 
Bjoern s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 
ŽIADATEĽ:  Bjoern s.r.o. 
                                       Kožušnícka 391/3 
                                       851 10 Bratislava-Jarovce 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU 
parc. č.  druh pozemku výmera v m² _pozn.____________ 
16952/178               ostatné plochy 259 LV č. 5109 
 
SKUTKOVÝ STAV 
 
 Predmet žiadosti 

Predmetom predaja je pozemok uvedený v špecifikácii. 
 
 Dôvod a účel žiadosti 
 Spoločnosť Bjoern s.r.o, so sídlom Kožušnícka 391/3, Bratislava-Jarovce, 
IČO 35897759, zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č. 101098/B dňa 24. 01. 2018 
doručila hlavnému mestu SR Bratislave žiadosť o odkúpenie pozemku registra „C“ KN parc. 
č. 16925/178 – ostatné plochy vo výmere 259 m², LV č. 5109 pre k. ú. Trnávka. 
 Žiadateľ ako výlučný vlastník priľahlých nehnuteľností má záujem o pripojenie a scelenie 
uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve. Ide 
o pozemok nachádzajúci sa za oplotením objektu nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve 
žiadateľa, t. z. je súčasťou priemyselného areálu vo vlastníctve žiadateľa. 
 Predajom nehnuteľnosti nepríde k zamedzeniu prístupu na iné pozemky. Predmet predaja 
nezasahuje do žiadnej komunikácie, ani chodníka. 
 
 Stanovenie kúpnej ceny 

K navrhovanému predaju bol predložený znalecký posudok č. 20/2018 zo dňa 
07. 06. 2018, ktorý vypracoval Ing. Jozef Polášek, znalec v odbore stavebníctvo zo spoločnosti 
Cenekon, a.s., Martinegova 3, Bratislava, IČO 00684759 ktorý bol vybraný na základe 
elektronického náhodného výberu znalcov. 
 
 Jednotková cena 
 Jednotková hodnota pozemku registra „C“ parc. č. 16952/178, k. ú. Trnávka, bola 
stanovená znaleckým posudkom v sume 91,29 Eur/m². Pri celkovej výmere 259 m² teda kúpna 
cena za tento pozemok predstavuje celkovú sumu 23 644,11 Eur. 
 
 Informatívna výška nájomného podľa Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy a Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

Pozemok parc. č. 16952/178, k. ú. Trnávka využívaný ako prístup na pozemok pre 
nepodnikateľské účely – 14,00 Eur/m²/rok, pri výmere spolu 259 m² ide o sumu 
3 626,00 Eur/rok. 
 
 Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
 Predaj pozemku 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 vlastník susedných 
nehnuteľností zapísaných na LV č. 4954 – pozemkov priľahlých k predmetu predaja a stavieb – 
má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve 
s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve, pričom predmet prevodu tvorí súčasť priemyselného 
areálu v užívaní žiadateľa, teda skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym. 
 
 Navrhované riešenie 
 Navrhujeme schváliť predmetný predaj nehnuteľnosti, nakoľko ide o majetkovoprávne 
usporiadanie vlastníckeho práva k pozemku, ktorý je súčasťou priemyselného areálu, 
t. j. nachádza sa  za oplotením objektu nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. 
 
Stanoviská odborných útvarov magistrátu 
Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje 
pre územie, ktorého súčasťou je záujmový pozemok parc. č. 16952/178, k. ú. Trnávka, funkčné 
využitie územia: územia výroby: distribučné centrá, sklady, stavebníctvo, číslo funkcie 302, 
stabilizované územie. 
Stanovisko technickej infraštruktúry: 
Bez pripomienok. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy: 
Oddelenie dopraného inžinierstva k predaju nemá pripomienky. 
Referát cestného správneho orgánu sa k predaju nevyjadruje. Ide o pozemok, ktorý nie je 
cestným pozemkom miestnych komunikácií I. a II. triedy. 
Oddelenie správy komunikácií: 
Nejedná sa o miestne komunikácie I. a II. triedy v našej správe. Z hľadiska správcu komunikácií 
sa nevyjadrujeme. Z hľadiska správcu verejného osvetlenia uvádzame, že v záujmovom území sa 
nenachádza zariadenie VO v našej správe. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Súhlasné. 
Oznámenie účtovníctva a pohľadávok: 
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oddelenie legislatívno-právne: 
Neeviduje súdne konanie voči žiadateľovi.  
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava-Ružinov: 
Súhlasné. 























































 

 

 

 


