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NÁVRH   UZNESENIA 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

Alternatíva 1 

uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k pozemku registra „C“ KN, 

parc. č. 9193/483 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 320 m², LV č. 3109, k. ú. Nivy, 

za kúpnu cenu 19 273,60 Eur a k pozemku registra „C“ KN parc. č. 9193/484 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 678 m², LV č. 3109, k. ú. Nivy, za kúpnu cenu 68 057,64 Eur 

od spoločnosti METRO Bratislava a.s., Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 35732881. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zmenu rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislava na rok 2018 – presun finančných prostriedkov v sume 87 331,24 Eur z bežných 

výdavkov (pol. 630) na kapitálové výdavky (pol. 710) v rámci programu 8 Správa a nakladanie 

s majetkom mesta, podprogram 8.2 Nakladanie s majetkom,  prvok 8.2.2 Správa nehnuteľností. 

 

 

Alternatíva 2 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku registra „C“ KN, 

parc. č. 9193/483 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 320 m², LV č. 3109, k. ú. Nivy, 

za kúpnu cenu 19 273,60 Eur a k pozemku registra „C“ KN parc. č. 9193/484 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 678 m², LV č. 3109, k. ú. Nivy, za kúpnu cenu 68 057,64 Eur 

od spoločnosti METRO Bratislava a.s., Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 35732881. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

 

PREDMET:  Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta SR Bratislava k pozemkom parc. č. 9193/483 

a 9193/484 v Bratislave, k. ú. Nivy 

     

ŽIADATELIA:           METRO Bratislava a.s. 

 Primaciálne námestie č. 1 

 811 01 Bratislava 

      

 

ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU 

 

Pozemky registra „C“ KN vo výlučnom vlastníctve spoločnosti METRO Bratislava a.s. 

 

parc.  č.                                druh pozemku                                     výmera v m2 _            LV č. _       

9193/483  zastavané plochy a nádvoria     320     3109 

9193/484  zastavané plochy a nádvoria    678     3109 

  

SKUTKOVÝ STAV  

  

 Predmet žiadosti 

 

 Predmetom predkupného práva sú pozemky uvedené v špecifikácií vo vlastníctve 

spoločnosti METRO Bratislava a.s.. 

  

 Dôvod a účel žiadosti 

 

Dňa 23. 10. 2018 spoločnosť METRO Bratislava a.s. ako vlastník pozemkov „C“ KN 

nachádzajúcich sa v k. ú. Nivy, zapísaných na LV č. 3109, parc. č. 9193/483 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 320 m² a parc. č. 9193/484 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

678 m² doručila hlavnému mestu SR Bratislava ponuku na uplatnenie predkupného práva 

k uvedeným pozemkom, za cenu určenú znaleckým posudkom č. 59/2018 v sume 87 300,00 Eur. 

 

Predmetné pozemky registra „C“ KN parc. č. 9193/483 a 9193/484 boli vytvorené GP 

z pozemkov registra „C“ KN parc. č. 9205, 9186/24 a 9193/20 a do základného imania  

spoločnosti METRO Bratislava a.s. boli vložené ako nepeňažný vklad akcionárom – Slovenská 

republika. 

 

V zmysle článku III. ods. 2 písm. e) Zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR 

Bratislava a obchodnou spoločnosťou METRO Bratislava a.s. zo dňa 08. 07. 1998: „METRO 

Bratislava a.s. sa zaväzuje v prípade predaja pozemkov umožniť mestu Bratislava uplatnenie 

predkupného práva za cenu podľa znaleckého posudku“. 

 

Znalecký posudok č. 58/2018 však nebol prílohou výzvy na uplatnenie predkupného 

práva doručenej hlavnému mestu dňa 23.10.2018. Lehota na uplatnenie predkupného práva bola 

v uvedenej výzve určená na 30 dní odo dňa doručenia výzvy. 

 

Listom č. MAGS OMV 55608/2018 – 456872 zo dňa 02.11.2018 bolo spoločnosti 

METRO Bratislava a.s. oznámené, že v zmysle zmluvy zo dňa 08.07.1998 je potrebné k ponuke 

na uplatnenie predkupného práva predložiť znalecký posudok č. 59/2018 a že lehota 



na uplatnenie predkupného práva je v zmysle ustanovenia § 605 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník dvojmesačná. 

 

Dňa 21.11.2018 spoločnosť METRO Bratislava a.s. listom č. 215/21.11.2018 doplnila 

k ponuke na uplatnenie predkupného práva znalecký posudok č. 59/2018 zo dňa 09.10.2018. 

 

Znalecký posudok č. 59/2018 zo dňa 09.10.2018 však vykazuje určité nedostatky, a to 

napríklad na strane č. 4 bod 1.2, strane č. 5 bod 2. písm. c) sa uvádza, že pozemky nie sú 

zaťažené žiadnymi ťarchami ani vecnými bremenami. Prílohou tohto znaleckého posudku je LV 

č. 3109 pre k.ú. Nivy, na ktorom sú predmetné pozemky vedené a na ktorom je v časti „C“ 

Ťarchy zapísané pod poradovým číslom 1 vecné bremeno zo dňa 25.06.2018. Z uvedeného 

vyplýva, že v čase vypracovania znaleckého posudku č. 59/2018, a to 09.10.2018 bolo vecné 

bremeno na LV č. 3109 už zapísané.  

 

Predmetné pozemky boli zaťažené vecným bremenom v súvislosti s polyfunkčným 

komplexom EUROVEA 2,inžinierska stavba, pozemnej komunikácie- predĺženie Pribinovej 

ulice na Prístavnú ulicu vrátane všetkých súčastí a príslušenstva ako sú osvetlenie komunikácie, 

odvodnenie komunikácie, sadové úpravy, chodníky, cyklotrasy a ostatné inžinierske siete, 

parkovisko, vrátane všetkých súčastí ako sú odvodnenie, závorový systém, osvetlenie a ostatné 

inžinierske siete, dopravný nosný systém mesta- dráha pre električky vrátane všetkých súčastí 

dráhy ako sú troleje a stĺpy trolejového vedenia (LV č. 3109, príloha č. 9 na strane 22-23  tohto 

materiálu). 

 

S ohľadom na vyššie uvedené možno znalecký posudok č. 59/2018 spochybniť, nakoľko 

existencia vecného bremena sa pri výpočte všeobecnej hodnoty pozemkov zohľadní. 

 

 Na pozemku parc. č. 9193/483 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 320 m² je 

situovaná prístupová komunikácia a na pozemku parc. č. 9193/484 je situované parkovisko 

vydláždené zámkovou dlažbou. Na predmetných pozemkoch sa nachádza prístupová 

komunikácia, ktorá však nie je zaradená do siete miestnych komunikácií I. – IV. triedy na území 

hlavného mesta SR Bratislava. Jedná sa o prístupovú komunikáciu a parkovisko, ktoré slúžili 

v minulosti pre areál Ryba. Predmetné stavby nie sú v majetku hlavného mesta, oddelenie správy 

komunikácií nezabezpečuje na týchto stavbách výkon správy.  

 

 Oddelenie dopravného inžinierstva vydalo stanovisko: „V zmysle platného ÚPN hl. m. 

SR Bratislavy, rok 2007 je časť pozemkov súčasťou tzv. novej, resp. predĺženej a rozšírenej 

miestnej komunikácie Pribinova. Na časti záujmových pozemkov evidujeme investíciu „Stavba 

č. 12 Predĺženie Pribinova – Prístavná – Súkennícka“, ktorá tvorí súčasť Dopravnej 

infraštruktúry Polyfunkčného súboru EUROVEA 2. Na Stavbu č. 12 bolo vydané súhlasné 

Záväzné stanovisko hl. m. SR Bratislavy k investičnej činnosti s podmienkami pod č. MAGS 

OUIC 40483/2017-76089 dňa 19.06.2018.  

 

Predmetná stavba v súčasnosti nie je zrealizovaná a preto otázka, či bude stavba 

odovzdaná do majetku hlavného mesta a či bude zaradená do siete miestnych komunikácií I. – 

IV. triedy na území hlavného mesta je predčasná. Stavbu telesa komunikácie je možné 

do majetku mesta prevziať v prípade, ak je právny vzťah k pozemku pod telesom komunikácie 

majetkovoprávne usporiadaný v prospech hlavného mesta.  

 

 V prípade neuplatnenia si predkupného práva hlavným mestom SR Bratislava majú byť 

predmetné pozemky predané za cenu určenú znaleckým posudkom č. 59/2018, vypracovaným 

Ing. Jozefom Fajnorom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad nehnuteľností, 

do vlastníctva obchodnej spoločnosti Overon, a.s., sídlo Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO 

50957279, zapísanej v OR SR BA I oddiel: Sa, vložka č. 6606/B. 



 

V súlade s ustanovením § 605 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: „Ak nie je 

dohodnutá doba , dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do 

ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doby uplynie márne, predkupné 

právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí 

byť ponuka písomná“. 

 

Lehota na uplatnenie predkupného práva uplynie dňa 22. 12. 2018. 

 

 Podľa čl. 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy: „Mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schvaľuje odplatné nadobúdanie nehnuteľností do 

vlastníctva Bratislavy.“ 

     

 Stanovenie kúpnej ceny 

 

 Kúpna cena bola určená znaleckým posudkom č. 59/2018 zo dňa 09.10.2018, 

vypracovaným Ing. Jozefom Fajnorom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 

nehnuteľností nasledovne: 

- 19 273,60 Eur za pozemok parc. č. 9193/483 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

320 m², 

- 68 057,64 Eur za pozemok parc. č. 9193/484 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

678 m². 

Kúpna cena celkom v sume 87 331,24 Eur. 

Jednotková hodnota pozemku registra „C“ parc. č. 9193/483, k. ú. Nivy bola 

stanovená znaleckým posudkom vo výške 100,38 Eur/m². 

Jednotková hodnota pozemku registra „C“ parc. č. 9193/484, k. ú. Nivy bola 

stanovená znaleckým posudkom vo výške 60,23 Eur/m². 

 

 Zmluvná úprava predkupného práva a termín úhrady kúpnej ceny 

 

V zmysle článku III. ods. 2 písm. e) Zmluvy uzatvorenej medzi hlavným mestom SR 

Bratislava a obchodnou spoločnosťou METRO Bratislava a.s. dňa 08. 07. 1998: „METRO 

Bratislava a.s. sa zaväzuje v prípade predaja pozemkov umožniť mestu Bratislava uplatnenie 

predkupného práva za cenu podľa znaleckého posudku“. 

 

 V súlade s ustanovením § 605 Občianskeho zákonníka, ak nie je dohodnutá doba, dokedy 

sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť nehnuteľnosť do dvoch mesiacov 

po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Potom už vlastnícke právo k 

pozemkom možno previesť na inú osobu.  

 

 Z uvedeného vyplýva, že ak by hlavné mesto SR Bratislava malo záujem na uplatnení 

predkupného práva, kúpna cena vo výške 87 331,24 Eur musí byť pripísaná na účet 

spoločnosti najneskôr dňa 22. 12. 2018. 

 

 Nakoľko termín zasadnutia najbližšieho riadneho mestského zastupiteľstva je 

19. 12. 2018 je potrebné zaradiť tento materiál na prerokovanie do vyššie uvedeného 

mestského zastupiteľstva konaného dňa 19. 12. 2018. 

 

 Dňa 22. 11. 2018 bol na Okresný súd Bratislava II podaný návrh na nariadenie 

neodkladného opatrenia, ktorým by súd zakázal spoločnosti METRO Bratislava, a.s. nakladať 

s predmetnými nehnuteľnosťami až do času, kedy sa uskutoční riadne zastupiteľstvo. Okresný 

súd Bratislava II návrh zamietol uznesením zo dňa 29. 11. 2018, ako nedôvodný. 



 V zákonnej lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia bude podané 

odvolanie voči zamietavému uzneseniu. 

  

 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 pozemky parc. č. 9193/4843, 9193/484; funkčné využitie územia: 

plochy zariadení vodnej a leteckej dopravy, číslo funkcie 703, stabilizované územie. Zároveň pre 

severnú časť pozemku parc. č. 9193/483 platný územný plán stanovuje aj funkčné využitie: 

inundačné územie, číslo funkcie 1300. 

Oddelenie technickej infraštruktúry: 

Bez pripomienok. 

Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov: 

Nemajú námietky. 

Oddelenie dopravného inžinierstva:  

V zmysle platného ÚPN hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 je časť pozemkov súčasťou tzv. novej, 

resp. predĺženej a rozšírenej miestnej komunikácie Pribinova. Na časti záujmových pozemkov 

evidujeme investíciu „Stavba č. 12 Predĺženie Pribinova – Prístavná – Súkennícka“, ktorá tvorí 

súčasť Dopravnej infraštruktúry Polyfunkčného súboru EUROVEA 2.  Na Stavbu č. 12 bolo 

vydané súhlasné Záväzné stanovisko hl. m. SR Bratislavy k investičnej činnosti s podmienkami 

pod č. MAGS OUIC 40483/2017-76089 dňa 19.06.2018. Na základe uvedeného odporúčame 

prijať ponuku na uplatnenie predkupného práva hlavným mestom. 

Oddelenie dopravy: 

Predmetné pozemky nie sú cestnými pozemkami miestnych komunikácií I. a II. triedy, k ponuke 

na uplatnenie predkupného práva sa nevyjadrujeme. 

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 

Súhlasné. 

Sekcia financií: 

Disponibilné zdroje na položke kapitálové výdavky predstavujú sumu 16 650,08 Eur. 

Oddelenie legislatívno-právne: 

Súdny spor neeviduje. 

 

































































  

  

  

  

  



  

  

  

  



  


