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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 v k. ú. Nové 
Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 12006/4 – záhrady vo výmere 67 m², 
vzniknutého podľa GP č. 30150/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 12006/1, 
LV č. 1, do vlastníctva Karola Masaroviča, Smrečianska 23, Bratislava, za kúpnu cenu celkom 
11 086,49  Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch častí: 
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 72/2017 zo dňa 
20. 11. 2017, vypracovaného Ing. Jurajom Talianom, PhD., a vychádza z jednotkovej hodnoty 
pozemku 151,47 Eur/m². Pri výmere 67 m² prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu 
10 148,49 Eur. 
 
Druhá časť kúpnej ceny v sume 938,00 Eur predstavuje náhradu za užívanie novovytvoreného 
pozemku v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12006/4, za obdobie dvoch rokov spätne kupujúcim 
a vychádza zo sadzby 7,00 Eur/m²/rok podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 
bremeno, 
 
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 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. 

  
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že realizáciou predaja dôjde                                      
k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku a zosúladeniu užívacieho stavu s právnym stavom, 
nakoľko kupujúci má oplotený novovytvorený pozemok parc. č. 12006/4 spolu 
s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve, stavbou súpis. č. 3581 na parc. č. 12005 a pozemkami 
registra „C“ KN parc. č. 12004 a parc. č. 12005. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET  : Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
    týkajúceho sa pozemku v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12006/4  
      
ŽIADATEĽ  : Karol Masarovič 
    bytom Smrečianska 23, 811 05 Bratislava 
     
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU 
k. ú. Nové Mesto 
 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
12006/4  záhrady     67   GP č. 30150/2017 
 

- vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
- novovytvorený pozemok parc. č. 12006/4 – záhrady vo výmere 67 m2 vzniknutý podľa 

geometrického plánu č. 30150/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 
12006/1 – záhrady vo výmere 1297 m2,  LV č. 1 

 
SKUTKOVÝ   STAV   
 
Predmet žiadosti 
 
 Predmetom predaja je pozemok uvedený v špecifikácii. 
 
Dôvod a účel žiadosti 

 
Novovytvorený pozemok parc. č. 12006/4 vo vlastníctve hlavného mesta má žiadateľ 

oplotený a užíva ho spolu s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve – stavbou súpis. č. 3581 na 
pozemku parc. č. 12005 a pozemkami registra „C“ KN parc. č. 12004 a parc. č. 12005. 
Realizáciou predaja dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku a zosúladeniu 
užívacieho stavu s právnym stavom.  
 
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 

 
K navrhovanému predaju bol vyhotovený znalecký posudok č. 72/2017 zo dňa 

20.11.2017 vypracovaný znalcom Ing. Jurajom Talianom, ktorý bol vybratý na základe 
elektronického náhodného výberu znalcov. 

 
Jednotková cena 

 
Jednotková hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 12006/4 bola znaleckým 

posudkom stanovená na 151,47 Eur/m2. Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 
12006/4 je spolu 10 148,49 Eur. 
 
Informatívna výška nájomného podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy 
 

7,00 Eur/m2/rok, tzn. pri výmere 67 m2 ide o sumu 469,00 Eur/rok. 
 



Na uvedený pozemok nemá hlavné mesto SR Bratislava uzavretú nájomnú zmluvu,  
žiadateľ ich užíva  spolu so svojimi nehnuteľnosťami, pozemok je oplotený, a preto sa navrhuje 
schválenie náhrady za užívanie predmetného pozemku za obdobie dvoch rokov spätne.   
 
Navrhované riešenie 
 
 Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 12006/4 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.  
 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že realizáciou predaja dôjde                                      

k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku a zosúladeniu užívacieho stavu s právnym stavom, 
nakoľko žiadateľ má oplotený novovytvorený pozemok parc. č. 12006/4 spolu 
s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve, stavbou súpis. č. 3581 na parc. č. 12005 a pozemkami 
registra „C“ KN parc. č. 12004 a parc. č. 12005.  
 
Poznámka 
  
 Na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 04. 2018 
bol predložený materiál s návrhom na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu 
sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemok parc. č. 12006/4 vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 22005/18 vo vlastníctve Karola Masaroviča. Uvedený 
materiál na zámenu pozemkov bol z rokovania mestského zastupiteľstva stiahnutý, vzhľadom na 
prejavený negatívny postoj zastupiteľstva k zámene pozemkov pod chodníkmi a komunikáciami 
a s odporučením takéto materiály prepracovať na návrh na materiál s návrhom na predaj 
pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý užíva žiadateľ. Žiadateľ 
s navrhovaným riešením (teda kúpou pozemku parc. č. 12006/4) súhlasil.     
 
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 sú predmetné časti pozemkov funkčné využitie územia:  
Pozemok parc. č. 12006/4 vo výmere 67 m2 pre občiansku vybavenosť celomestského 
a nadmestského významu, rozvojové územie, kód regulácie I, kód funkcie 201, t.j. územia 
areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu 
s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú 
plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže 
a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% 
z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. 
Pozemok parc. č. 22005/18 vo výmere cca 35 m2 pre námestia a ostatné komunikačné plochy, t.j. 
námestia a ostatné komunikačné plochy sú verejne prístupné nezastavané plochy v meste 
ohraničené inými funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je možné umiestňovať zariadenia 
a vedenia technickej infraštruktúry, podzemné parkovacie garáže, podjazdy, podchody pre 
chodcov, prevádzky občianskej vybavenosti určenej pre širokú verejnosť. Súčasťou plôch 
námestí a koridorov sú spravidla zeleň, mestský mobiliár, prvky verejného osvetlenia, prvky 
dopravného značenia, výtvarné umelecké diela. 



Pozemok parc. č. 22005/18 je dotknutý komunikačnou sieťou – t.j. zbernou komunikáciou FT 
B1 alebo mimoúrovňovou križovatkou FT B1 s ostatnou a ochrannou a izolačnou zeleňou, 
rozvojové územie, č. funkcie 1130. 
Predmetné územie je dotknuté verejnoprospešnou stavbou D5, t.j. výstavba Severnej tangenty 
v úseku Pražská – Jarošova.    
Stanovisko technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok. 
Oddelenie dopravného inžinierstva 
Časť pozemku parc. č. 12004 je súčasťou dopravného priestoru miestnej komunikácie 
Pionierska, zároveň v zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislava, rok 2007, v znení zmien 
a doplnkov, je priamo dotknutá verejnoprospešnou dopravnou stavbou D5 „Výstavba Severnej 
tangenty v úseku Pražská – Jarošova“. Z uvedeného dôvodu odporúčame zámenu ponúkanej 
časti pozemku a jeho prebratie do majetku mesta. 
Pozemok parc. č. 12006/1 je v zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, 
v znení zmien a doplnkov lokalizovaný v blízkosti verejnoprospešnej stavby „Výstavba Severnej 
tangenty v úseku Pražská – Jarošova“, podľa v súčasnosti dostupných podkladov nie je uvedenou 
stavbou priamo dotknutý. K zámene pozemkov nemáme námietky. 
Referát cestného správneho orgánu 
Vzhľadom na to, že predmetné pozemky parc. č. 12006/1 a 12004, k.ú. Nové Mesto nie sú 
cestnými pozemkami miestnych komunikácií I. a II. triedy, z hľadiska cestného správneho 
orgánu sa nevyjadrujeme. 
Oddelenie správy komunikácií 
K zámene pozemkov z hľadiska správcu komunikácií nemáme námietky. 
Z hľadiska správcu verejného osvetlenia (VO) uvádzame, že s predloženou žiadosťou zámeny 
pozemkov súhlasíme. Bez VO. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 
Zámena pozemkov nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou mestskej zelene, 
územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny, súhlasíme so zámenou pozemkov na účel 
žiadateľa. 
Oddelenie účtovníctva a pohľadávok 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oddelenie legislatívno-právne: 
Oddelenie legislatívno-právne nevedie súdny spor proti žiadateľovi. 
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava-Nové Mesto: 
K zámene pozemkov nemá námietky. 
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Kúpna zmluva 
č. ........... 

 
 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:  JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta 
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK8975000000000025826343 
BIC-SWIFT:  CEKOSKBX 
Variabilný symbol: ........ 
IČO:   603 481 
 
(ďalej aj ako „predávajúci“) 
 
a 
 
Karol Masarovič, rodený ........, narodený .........., rodné číslo ......, bytom ........... 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 

Čl. 1 
 
 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, 
parc. č. 12006/1 – záhrady o výmere 1297 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1; pozemok 
sa nachádza v okrese Bratislava III, v obci Bratislava – mestská časť Nové Mesto. 
 

2) Geometrickým plánom č. 30150/2017 vyhotoveným vyhotoviteľom IGK s.r.o., 
Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava, úradne overeným Ing. Monikou Vlčkovou dňa 
28.9.2017 pod číslom 2184/2017, vznikol novovytvorený pozemok parc. č. 12006/4 – záhrady 
vo výmere 67 m2 vzniknutý oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 12006/1 – 
záhrady vo výmere 1297 m2,  LV č. 1. 
 
 3) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje novovytvorený pozemok v k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 12006/4 – záhrady vo výmere 67 m2 vzniknutý geometrickým plánom 
č. 30150/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 12006/1,  LV č. 1, v celosti do 
výlučného vlastníctva. 

 
4) Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 12006/4 sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že realizáciou predaja dôjde                                      
k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku a zosúladeniu užívacieho stavu s právnym 
stavom, nakoľko kupujúci má oplotený novovytvorený pozemok parc. č. 12006/4 spolu 
s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve, stavbou súpis. č. 3581 na parc. č. 12005 
a pozemkami registra „C“ KN parc. č. 12004 a parc. č. 12005. 
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Čl. 2 
 
 1) Predávajúci predáva pozemok uvedený v čl. 1 odsek 3 tejto zmluvy za celkovú 
kúpnu cenu ...... EUR, slovom .... EUR, kupujúcemu, ktorý pozemok  za túto cenu kupuje. 
Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí: Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na sumu              
... Eur/m2. Pri výmere ....... m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom ....  Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 938,00 Eur tvorí náhradu za užívanie pozemku parc. č. 
12006/4 kupujúcim za obdobie dvoch rokov spätne kupujúcim a vychádza zo sadzby 7,00 
Eur/m2/rok v súlade s Rozhodnutím č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. 
  
 2) Prevod pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom zasadnutí dňa .... uznesením č. ......  
 

3) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške .... Eur na účet 
predávajúceho IBAN  SK8975000000000025826343, vedený v Československej obchodnej 
banke, a.s., variabilný symbol č. ....... naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej 
zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 
4) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu sumu 938,00 Eur ako 

náhradu za užívanie pozemku uvedeného v čl. 1 ods. 3 kupujúcim za obdobie dvoch rokov 
spätne kupujúcim na účet hlavného mesta SR Bratislavy IBAN 
SK5875000000000025828453, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný 
symbol č. ....... naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami. 
 
 5) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas 
celkovú kúpnu cenu, je povinný 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 je kupujúci v prípade neuhradenia celkovej kúpnej ceny riadne a včas povinný 
zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 
Občianskeho zákonníka. 
 

6) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 150,00 EUR uhradí 
kupujúci do 30 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami na účet 
hlavného mesta SR Bratislavy vedený v ČSOB a.s., Bratislava, na číslo účtu: účtu IBAN  
SK7275000000000025827813 variabilný symbol: .......... 

 
Čl. 3 

 
 1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti 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 
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 1) V prípade, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v stanovenej lehote, predávajúci môže 
jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia a bez 
akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností. 
 
 2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 

 
Čl. 5 

 
 1) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy 
dobre známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza, v stave v akom stojí a leží. 
 
 2) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k prevodu pozemku uvedeného v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 12.1.2018, stanoviskom technickej 
infraštruktúry zo dňa 12.1.2018, oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 
23.1.2018, oddelenia správy komunikácií zo dňa 16.1.2018 a súborným stanoviskom za 
oblasť dopravy zo dňa 15.2.2018; kupujúci berie tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje sa 
dodržiavať podmienky v nich stanovené. 
 
 3) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   
 

4) Znaleckým posudkom č. 72/2017 zo dňa 20.11.2017, ktorý vyhotovil Ing. Juraj 
Talian, PhD., znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností 
a Pozemné stavby, bol pozemok parc. č. 12006/4 ocenený sumou 151,47 Eur/m2.   
 

Čl. 6 
 
 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma 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. 
 
  3) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predávanej nehnuteľnosti vkladom do katastra 
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného 
rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom. 
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 
  

4) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva predávajúci pri dodržaní 
podmienok stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení celkovej kúpnej ceny 
a nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku – za ich zaplatenie sa považuje pripísanie na 
účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny podáva predávajúci 
návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto 
zmluvy. 
 
 5) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými 
podmienkami zmluvy. 
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 6) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí 
kupujúci pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    
 

7) Kupujúci, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, 
ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov 
v spojitosti s osobitnými predpismi (zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) 
za účelom  zriadenia vecného bremena na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta. 
Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa 
poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom 
verejnej moci (najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdnym exekútorom a pod.). 
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa 
vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup 
k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie 
spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. 
Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke 
hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na pracovisku 
prvého kontaktu hlavného mesta. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. 
Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy. 
 

Čl. 7  
 
 1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 7 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú 
predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálnemu odboru, k návrhu na vklad 
vlastníckeho práva, štyri rovnopisy obdrží predávajúci. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy 
oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu 
z tejto zmluvy, 1 rovnopis mu predávajúci odovzdá až po podaní návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
 2) 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 .......................... 
 
PREDÁVAJÚCI:    KUPUJÚCI:  
Hlavné mesto SR Bratislava   
 
       
             
 
 
 
...............................................   ..................................................... 
JUDr. Ivo Nesrovnal   Karol Masarovič 
primátor      
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MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestskej rady hlavného  
mesta SR Bratislavy 
dňa 13. 09. 2018 
 
 
 
 

NÁVRH 
 

na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 
priestorov vo výmere 65,01 m² nachádzajúcich sa v stavbe  súpis. č. 1873  postavenej                      
na pozemku parc. č. 3085 na Bilikovej ulici č. 1 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka  pre Cirkevnú 
materskú školu Gianny Berettovej Mollovej, so sídlom v Bratislave 
 
 
 
 

    
 
        

    
 September 2018 

  
           

     

Predkladateľ : 
 
Mgr. Martin Maruška, v. r. 
riaditeľ magistrátu 
 
 
Zodpovedný : 
 
Mgr. Tomáš Szabo, v. r. 
riaditeľ sekcie správy  
nehnuteľností 
 
Spracovateľ : 
 
JUDr. Marta Macová, v. r. 
oddelenie nájmov majetku 
 
Ing. Michaela Jakubiková, v. r. 
oddelenie nájmov majetku 
 
Ing. Jarmila Kurillová 
oddelenie geodetických činností 
v. z. Ing. Jana Korčáková, v. r. 
vedúca oddelenia geodetických činností 
 
 
 
 
 

 1. Návrh uznesenia 
 2. Dôvodovú správu  
 3. Žiadosť 2x 
 4. Snímky z mapy 3x 
 5. LV 1x 
 6. Stanoviská odborných útvarov              
     magistrátu 3x   
 7. Zmluva o nájme č. 07 83 1022 05 00      
    v znení dodatku č. 1 
 8. Návrh dodatku 
 
 
 

Materiál obsahuje : 



 
 kód uzn.     5.3.  

           5.3.1. 
                      5.3.5.  

Návrh uznesenia 
 
 
 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 
                                                                    odporúča  

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov                   
vo výmere 65,01 m², v stavbe súpis. č. 1873 postavenej na pozemku parc. č. 3085,  nachádzajúcich 
sa v Bratislave, k. ú. Dúbravka, v objekte na Bilikovej 1 v Bratislave, pre Cirkevnú materskú školu 
Gianny Berettovej Mollovej so sídlom  Bilikova 1, Bratislava, IČO 30856035, za účelom ubytovne 
na prechodné bývanie učiteľov Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej, odo dňa 
nadobudnutia účinnosti dodatku na dobu určitú do 30. 11. 2042, za nájomné:  
 
Alternatíva 1 
1,00 Eur/rok, 
  
Alternatíva 2 
1,00 Eur/m²/rok/,  čo pri výmere 65,01 m² predstavuje ročne sumu 65,01 Eur/rok,  
 
s podmienkou:   
  
Dodatok bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude nájomcom podpísaný, 
toto uznesenie stratí platnosť.  

 
Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej má v nájme stavbu okrem nebytových 
priestorov vo výmere 65,01 m² na Bilikovej 1 v Bratislave. Nájomca objektu požiadal o rozšírenie 
predmetu nájmu o bývalý služobný byt, nakoľko ho chce využívať na prechodné ubytovanie 
pedagogických pracovníkov. Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na prenájom nebytových 
priestorov na Bilikovej 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET NÁJMU :  nájom nebytových priestorov (bývalého služobného bytu) vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy, nachádzajúcich sa v stavbe so súp. č. 1783, 
postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 3085, k. ú. Dúbravka,                  
na Bilíkovej 1 v Bratislave, vo výmere 65,01 m2. 

   
ŽIADATEĽ :        Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej   
         Bilíkova 1   
         841 01 Bratislava 
         IČO: 380 560 35 
 
ÚČEL NÁJMU :  ubytovňa na prechodné bývanie učiteľov Cirkevnej materskej školy 

Gianny Berettovej Mollovej  

 
DOBA NÁJMU :         na dobu určitú do 30.11.2042 odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku      

(t. j. po dobu účinnosti nájomnej zmluvy k objektu na Bilíkovej 1) 
 
VÝŠKA NÁJOMNÉHO :  
Alternatíva 1: 1,00 Euro/rok – nájomné je stanovené na základe návrhu žiadateľa a na základe 
Zmluvy o nájme č. 07 83 1022 05 00 zo dňa 16.02.2006, v znení dodatku č. 1 zo dňa 28.11.2012. 
 
Alternatíva 2: Podľa  Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa 
ustanovujú   ceny prenájmov a predbežnej odplaty za vecné bremeno, je nájomné za nebytový 
priestor stanovené vo výške 1,00 Euro/m²/rok  (podľa tabuľky 100, položka 247a) čo by pri výmere 
nebytového priestoru  65,01 m² predstavovalo sumu 65,01 Eur/rok.  
 
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU: 
Nebytové priestory vo výmere 65,01  m2 sa nachádzajú v stavbe so súp. č. 1873, postavenej                      
na pozemku registra „C“   parc. č. 3085, na Bilíkovej ulici, orientačné číslo 1 v Bratislave,                       
k. ú. Dúbravka, zapísanej na liste vlastníctva č. 847, vo vlastníctve a priamej správe Hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 
SKUTKOVÝ STAV : 
  
 Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej má na základe Zmluvy o nájme               
č. 07 83 1022 05 00 zo dňa 16.02.2006, v znení dodatku č. 1 zo dňa 28.11.2012, prenajaté nebytové 
priestory v stavbe o celkovej výmere podlahovej plochy 752,6 m² a pozemok o celkovej výmere 
2 509 m² na Bilíkovej ulici, orientačné číslo 1, súp. číslo 1873 v Bratislave, k. ú. Dúbravka. Zmluva 
o nájme je uzatvorená na dobu určitú do 30.11.2042. Nájomné za nebytové priestory bolo 
odsúhlasené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 750/2012 zo dňa 26. a  27.9. 2012 vo výške 
1,00 Euro/ročne.  
 
 Účelom nájmu je prevádzkovanie cirkevnej materskej školy. 

 
Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej listom číslo MAGS ONM 39811/2018 

- 84909 zo dňa 1.3.2018 požiadala o prenájom uvoľnených nebytových priestorov vo výmere               
65,01 m². Ako dôvod svojej žiadosti uvádza:  

Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Bilíkova 1, Bratislava, poskytuje 
predprimárne vzdelávanie 96 bratislavským deťom od septembra 2004. Sídli v priestoroch 
Hlavného mesta SR Bratislavy na základe zmluvy o nájme č. 07 83 1022 05 00. Cirkevná materská 
škola Gianny Berettovej Mollovej má prenajaté nebytové priestory v stavbe o celkovej výmere 



podlahovej plochy 752,6 m² a pozemok o celkovej výmere 2 509 m². Predmetom nájmu však nie sú 
priestory, ktoré sú v zmluve označené ako 2- izbový služobný byt nachádzajúci sa na prízemí  
stavby. Tieto priestory prenajímalo hlavné mesto SR Bratislava zamestnankyni materskej školy, 
ktorá sa z nich k 31.8.2017 vysťahovala, a odvtedy sú voľné. Tieto priestory, ktoré                                
sú neoddeliteľnou  súčasťou budovy materskej školy, sú energeticky napojené na systém materskej 
školy, ktorá ako správca objektu znáša náklady, lebo tam nie sú merače na teplú a studenú vodu 
a merač tepla.  

Pri revitalizácií budovy materskej školy v rokoch 2011-2016 dalo vedenie materskej školy 
na vlastné náklady vymeniť na budove školy okná aj dvere, opravilo a vymenilo strechu na budove, 
bleskozvod, zateplila sa a opravila fasáda budovy, pretože zanedbaná budova potrebovala riešiť 
technický stav aj z dôvodu bezpečnosti a energetických nákladov, a najmä estetiky prostredia.  

Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej žiada o nájom nebytových priestorov 
(bývalého služobného bytu) vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, nachádzajúcich                       
sa v stavbe so súp. č. 1783, postavených na pozemku registra „C“ parc. č. 3085, k. ú. Dúbravka,                      
na Bilíkovej ulici č. 1 v Bratislave, vo výmere 65,01 m2 za účelom ubytovne na prechodné bývanie 
učiteľov Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej. 

Oddelenie nájomného bývania bodom 8.1. prerokovalo v pravidelnej porade primátora dňa 
26.6.2018 Návrh na dočasné vyňatie z bytového fondu hlavného mesta SR Bratislavy- služobný byt 
nachádzajúci sa v objekte bývalej materskej školy na Bilíkovej ulici č. 1 v Bratislave. Na základe 
schválenia vyňatia bytu z bytového fondu hlavného mesta SR Bratislavy bolo vypracované 
Rozhodnutie číslo MAGS ONB 20535/2018 zo dňa 11.07.2018 o vyňatí bytu z bytového fondu pre 
Cirkevnú materskú školu Gianny Berettovej Mollovej na dobu určitú od 01.08.2018 do 30.11.2042. 

 
Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej má v nájme stavbu okrem nebytových 

priestorov vo výmere 65,01 m² na Bilíkovej ulici č. 1 v Bratislave. Nájomca objektu požiadal 
o rozšírenie predmetu nájmu o bývalý služobný byt, nakoľko ho chce využívať na prechodné 
ubytovanie pedagogických pracovníkov. Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na prenájom 
nebytových priestorov na Bilíkovej ulici   č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.  
 
STANOVISKÁ  K NÁJMU  

 Oddelenie kultúry, školstva a športu a mládeže – súhlasí s nájmom. 
 Oddelenie legislatívno-právne – neeviduje súdny spor. 
 Oddelenie účtovníctva a pohľadávok –  neevidujú voči žiadateľovi pohľadávky.  

































































Dodatok č. 07 83 1022 05 02   
( ďalej len „dodatok č. 2“) 

k zmluve o nájme č. 07 83 1022 07 005 
 
Zmluvné strany 
 
Prenajímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené: JUDr. Ivom Nesrovnalom,  primátorom mesta 
peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 

       číslo účtu (IBAN): SK 5875000000000025828453 
                            BIC (SWIFT) :  CEKOSKBX 
                            IČO:  00 603 481 

DIČ:  2020372596 
 (ďalej len ”prenajímateľ”) 

a 
 
nájomca: Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej 
 Bilíkova 1, 841 01 Bratislava 
 zastúpená:  Mgr. Iveta Jánošíková, riaditeľka  

peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
       číslo účtu (IBAN):  
                            BIC (SWIFT) :   
                            IČO:  30856035 

(ďalej len ”nájomca” alebo spoločne ”zmluvné strany”) 
 
uzatvárajú tento dodatok č. 2 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o nájme č. 07 83 1022 05 00              
zo dňa 16.2.2006, v znení dodatku č. 1 (ďalej len ”zmluva”) a v súlade s príslušnými ustanoveniami 
zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nasledovný dodatok k zmluve o nájme  na  

 
 

                                            Bilíkovej 1 
        v Bratislave 

 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy: 
 
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.02.2006 zmluvu o nájme č. 07 83 1022 05 00 menenú a doplnenú 
dodatkom č. 1, predmetom ktorej sú nebytové priestory v stavbe vo výmere 752,60 m2 a pozemok 
vo výmere 2 509 m2 nachádzajúce sa v Bratislave, k. ú. Dúbravka, na Bilíkovej ulici, súpisné číslo 
1873, orientačné číslo1, zapísané na LV 847. (Ďalej len “predmet nájmu“). Nájomná zmluva je 
uzatvorená na dobu určitú do 30.11.2042. Účelom nájmu je prevádzkovanie cirkevnej materskej 
školy. 
 
V nadväznosti na žiadosť nájomcu, ktorou požiadal o dlhodobý nájom nebytových priestorov 
(bývalého školníckeho bytu) vo výmere 65,01 m2 bol návrh predložený do Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy a schválený uznesením č. ..../2018 zo dňa ..... 2018. Na základe tejto 
skutočnosti sa zmluvné strany dohodli  na uvedených zmenách. 
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Čl. II 
Zmeny zmluvy 

 
1. V článku I. ods. 2 zmluvy sa  

        
         sa vypúšťa text: 
 

„Prenajímateľ za nižšie uvedených podmienok prenajíma nájomcovi nehnuteľnosti podľa 
ods. 1 tohto článku nasledovne: 
- nebytové priestory v stavbe o celkovej výmere podlahovej plochy 817,61 m². Predmetom 

nájmu nie je 2 – izbový školnícky byt nachádzajúci sa na prízemí stavby. 
- Pozemok o celkovej výmere 2 509 m² 

(ďalej len „predmet nájmu“).“        
 

         a nahrádza sa novým textom: 
 

„Prenajímateľ za nižšie uvedených podmienok prenajíma nájomcovi nehnuteľnosti 
podľa ods. 1 tohto článku nasledovne: 
- nebytové priestory v stavbe o celkovej výmere podlahovej plochy 817,61 m².  
- Pozemok o celkovej výmere 2 509 m² 
(ďalej len „predmet nájmu“).“      
   

2. V článku I. ods. 4 zmluvy sa  
        
         sa vypúšťa text: 
 

„Účelom  nájmu je prevádzkovanie cirkevnej materskej školy.“        
 

         a nahrádza sa novým textom: 
 

„Účelom nájmu je prevádzkovanie cirkevnej materskej školy a v nebytovom priestore  
o výmere 65,01 m² ubytovne na prechodné bývanie učiteľov Cirkevnej materskej školy 
Gianny Berettovej Mollovej.“        
 

3. V článku III. ods. 1 sa dopĺňa text: 
 

„Nájomné za nebytový priestor vo výmere 65,01 m² (bývalý služobný byt) je stanovené podľa 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky č. ......../2018 zo dňa 
............2018 vo výške 1,00 Euro ročne /alternatíva 1/, vo výške 65,01 Eur ročne /alternatíva 2/.“  

 
      V článku III. ods. 2 sa dopĺňa text: 
 
       „Nájomca sa zaväzuje uhradiť rozdiel nájomného  podľa ods. 1 tohto článku do 30 dní odo dňa 
účinnosti dodatku.“   
 

4. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny. 
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Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1.  Dodatok č. 8 bol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy uznesením  

č. ....../2018 zo dňa ...........2018, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako jeho   
príloha č. 1. 

 
2.  Pre právne vzťahy týmto dodatkom zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho 

zákonníka a ostatné platné všeobecné záväzné predpisy Slovenskej republiky. Zmluvné strany 
sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy alebo na základe tejto zmluvy bude 
ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov. 

 
3. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody formou 

písomného dodatku alebo pokiaľ to vyplýva zo zmien a doplnkov platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

 
4. Dodatok je vyhotovený v 7-mich rovnopisoch splatnosťou originálu, 5 pre prenajímateľa a 2 pre 

nájomcu. 
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu 
žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa Čl. I ods. 1. zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií).  

 
V Bratislave dňa ..........................  V Bratislave dňa .......................... 
 
 
 
 
....................................................... 
     JUDr. Ivo Nesrovnal 
              primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
...................................................... 
          Mgr. Iveta Jánošíková 
 

 


