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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so Slovenskou republikou, Železnicami Slovenskej 
republiky, Bratislava v skratke “ŽSR“, Klemensova č. 8, Bratislava, IČO:  31364501, v súlade 
s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na 
predaj pozemkov registra „C“:  
v katastrálnom území Vrakuňa - novovytvorené pozemky podľa GP č.  8600-35-1/2010, a to: 
parc. č.  1291/7 – zastavané plochy o výmere 1268 m2, ktorá vznikla z pozemkovoknižnej parcely 
č. 890, vedenej v registri parciel  ako  „Dunaj a most“ bez vložky a výmery – neknihovaná, 
pôvodne k.ú. Vrakuňa, 
parc. č. 1291/11- zastavané plochy o výmere 349 m2 ktorá vznikla z pozemkovoknižnej parcely č. 
829, vedenej v registri parciel  ako  „vodná plocha“ bez vložky a výmery – neknihovaná, pôvodne 
k.ú. Prievoz, 
parc. č.  1291/10 – zastavané plochy o výmere 349 m2, ktorá vznikla z pozemkovoknižnej parcely 
č. 889, vedenej v registri parciel  ako  „Dunaj“ bez vložky a výmery – neknihovaná, pôvodne k.ú. 
Vrakuňa,  
ktoré vznikli odčlenením z pozemku  parc. č.  1291;  
parc. č. 3917/7- ostatné plochy o výmere  55 m2, ktorá vznikla z pozemkovoknižnej parcely č. 
829, vedenej v registri parciel  ako  „vodná plocha“ bez vložky a výmery – neknihovaná, pôvodne 
k.ú. Prievoz, 
parc. č. 3917/8 -  ostatné plochy o výmere 34 m2, ktorá vznikla z pozemkovoknižnej parcely č. 
889, vedenej v registri parciel  ako „Dunaj“ bez vložky a výmery – neknihovaná, pôvodne k.ú. 
Vrakuňa,  
ktoré vznikli odčlenením z pozemku parc. č  3917; 
novovytvorený pozemok parc. č.  3899/63 – ostatné plochy o výmere 55 m2, ktorá vznikla 
z pozemkovoknižnej parcely č. 889, vedenej v registri parciel  ako  „Dunaj“ bez vložky a výmery 
– neknihovaná, pôvodne k.ú. Vrakuňa,  
ktorý bol oddelený z pozemku parc. č.  3899/24 ;  
v katastrálnom území  Ružinov:  
majetkovoprávne vysporiadané pozemky podľa geometrického plánu  č. 8600-35-2/2010, a to 
pozemok  parc. č  1519/3 - ostatná plocha o výmere 214 m2,  ktorý vznikol z pozemkovoknižnej 
parcely č. 717/3, vedenej v PK vložke č. 948, pôvodne k.ú. Prievoz;  
pozemok parc. č  1519/6 – zastavaná plocha o výmere 14 m2,  ktorý vznikol z pozemkovoknižnej 
parcely č. 717/3, vedenej v PK vložke č. 948, pôvodne k.ú. Prievoz; 
za cenu 10 Eur/m2 t.z. za cenu celkom 23380,- Eur, v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) a v súlade s § 4 
ods. 2 písm. m) zákona č. 231/1999 Z.z.  o štátnej pomoci, s podmienkou, že budúca kúpna 
zmluva bude budúcim kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že budúca kúpna zmluva nebude 
budúcim kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 

 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET  : Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj  

pozemkov v k.ú. Vrakuňa parc. č.  1291/7,  parc. č. 1291/11,  parc. č.  
1291/10, parc. č. 3917/7, parc. č. 3917/8, parc. č.  3899/63; v k.ú.  
Ružinov  parc. č  1519/3, parc. č  1519/6  

 
ŽIADATE Ľ  : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  v skratke “ŽSR“, 
                                                 so sídlom Klemensova 8, Bratislava 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
Katastrálne územie Vrakuňa: 
parcelné číslo      druh pozemku výmera v m2  pozn.    
 
1291/7                 zastavané plochy   1268 m2   pôvodne neknihovaná parc. č. 890                       
1291/11               zastavané plochy     349 m2   pôvodne neknihovaná parc. č. 829                          
1291/10               zastavané plochy     349 m2   pôvodne neknihovaná parc. č. 889                          
ktoré vznikli  podľa GP č . 8600-35-1/2010 odčlenením z pozemku  parc. č.  1291;  
3917/7                     ostatné plochy          55 m2    pôvodne neknihovaná parc. č. 829                          
3917/8                     ostatné plochy          34 m2   pôvodne neknihovaná parc. č. 889                          
ktoré vznikli podľa GP č.  8600-35-1/2010 odčlenením z pozemku parc. č  3917; 
3899/63                 ostatné plochy           55 m2     pôvodne neknihovaná parc. č. 889                          
ktorý bol oddelený podľa GP č. 8600-35-1/2010 z pozemku parc. č.  3899/24;  
 
Pozn.: hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkovoknižných parciel 890, 829, 889  
pôvodne v k.ú. Vrakuňa a Prievoz, ku ktorým vlastnícke právo nadobudlo hlavné mesto SR 
Bratislava v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie 
vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. 
   
Katastrálne územie Ružinov: 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.     
 1519/3                       záhrady                                   214 m2                pôvodne  PK parc. č  717/3 
majetkovoprávne vysporiadané podľa GP č. 8600-35-2/2010, PK vložka 948, k.ú. Prievoz 
 1519/6              zastavané plochy a nádvoria             14 m2                 pôvodne  PK parc. č  717/6 
majetkovoprávne vysporiadané podľa GP č. 8600-35-2/2010, PK vložka 948, k.ú. Prievoz 
 
Pozn.: hlavné mesto SR Bratislava  vlastnícke právo nadobudlo k uvedeným pozemkom  v súlade 
so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
   
 
Výmera pozemkov v k.ú. Vrakuňa a v k.ú. Ružinov je spolu: 2338 m2 

 
 
SKUTKOVÝ STAV    
   
 
 DOPRAVOPROJEKT, a.s.  na základe  dohody o plnomocenstve požiadal  za Železnice 
Slovenskej republiky Bratislava v skratke “ŽSR“ o uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  
na pozemky pre stavbu projekt TEN-T „Štúdie prepojenia železničného koridoru TEN-T 
s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave“ časť ŽSR, Bratislava – Železničné zapojenie Letiska 



M.R. Štefánika, 3. etapa, za účelom preukázania vzťahu k pozemkom v stavebnom konaní, ktorý  
oprávňuje “ŽSR“ uskutočniť predmetnú stavbu.  Úprava právneho vzťahu k pozemkom počas 
realizácie stavby sa predpokladá zmluvou o budúcej kúpnej zmluve, ktorá je predmetom tohto 
návrhu.  Po uskutočnení výstavby budú vyhotovené geometrické plány na zameranie stavby 
a bude uzatvorená kúpna zmluva.  
 Na pozemku parc. č. 1519/6 v k.ú. Ružinov sa   nachádza stavba záhradnej chatky 
zapísanej na liste vlastníctva č.  3973 vo vlastníctve fyzickej osoby. 
 V znaleckom posudku č. 53/2010  a v doplnku č. 2 k znaleckému posudku č. 53/2010, 
ktoré boli vypracované UEOS – Komercia, a.s. bola stanovená jednotková hodnota pozemkov 
v k.ú. Vrakuňa 95,73, €/m2 a v k.ú. Ružinov jednotková hodnota pozemkov bola stanovená 102,73 
€/m2  (záhrady a priľahlé pozemky).   
 Žiadateľ v žiadosti navrhuje kúpnu cenu 10,00 Eur/m2, t.z. za výmeru 2338 m2 sumu 
23 380,- Eur. V žiadosti DOPRASTAVU, a.s. je uvedená výmera 4059 m2, rozdiel vo výmere 
pozemkov uvedených v tomto materiáli a v žiadosti, tvoria pozemky  zverené do správy mestským 
častiam. 
   Predmetom návrhu je prevod pozemkov za účelom realizácie stavby vo verejnom záujme, 
ktorou sa uskutoční napojenie letiska na železničnú sieť v Bratislave, z toho dôvodu sa predaj 
pozemkov uskutočňuje  v  súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.   
 Keďže sa predaj navrhuje schváliť  ako prípad hodný osobitného zreteľa a za cenu nižšiu  
ako je všeobecná hodnota nehnuteľného majetku, je potrebné, aby tento predaj obecné 
zastupiteľstvo  posúdilo aj z hľadiska štátnej pomoci. 
 Štátnou pomocou podľa zákona č.  231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších 
predpisov sa  rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme,  ktorú poskytuje obec zo svojho rozpočtu  
podnikateľovi, alebo v súvislosti s podnikaním. 
 Podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona  č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci sa predaj nehnuteľného 
majetku  obce za cenu nižšiu ako je trhová cena, považuje za n e p r i m e r a n ú formu štátnej 
pomoci. Štátnu pomoc podľa uvedeného zákona  možno poskytnúť: 

• podľa  § 4 ods. 1 písm. b) zák. č. 231/1999 Z.z. na uskutočnenie významného projektu 
spoločenského európskeho záujmu  

• podľa § 4 ods. 2 písm. m) zák. č. 231/1999 Z.z.  na podporu dopravy. 
 V súvislosti so žiadosťou žiadateľa o predaj pozemkov za cenu nižšiu ako je všeobecná 
hodnota predávaného nehnuteľného majetku, požiadalo hlavné SR Bratislava  o vyjadrenie 
ministerstvo financií SR k problematike poskytnutia nepriamej štátnej pomoci, ako orgán štátnej 
správy, ktorý je  v súlade s § 21 zák. č. 231/1999 Z.z.  o štátnej pomoci koordinátorom vo vzťahu 
k poskytovateľom štátnej pomoci. 
 Zámer uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve je zverejnený na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
Oddelenie územného plánovania: 
Územie je súčasťou funkčnej plochy, pre ktorú platný ÚPN hl.m. SR Bratislavy, 2007 stanovuje 
funkčné využitie: 1130 – ochranná izolačná zeleň. Jedná sa konkrétne  o priestor železničnej trate 
prepojenia  železničných koridorov č. IV a V projektu TEN-T 17, napojenie letiska na železničnú 
sieť v Bratislave a ich ochranné pásma.  
Z hľadiska  súladu s platným ÚPN mesta bez pripomienok.  
Referát generelov technickej infraštruktúry OUP 
V k.ú. Vrakuňa pozdĺž  východnej strany  železničnej trate prechádza cez uvedené pozemky  
zberač neverejnej kanalizácie (II.KCHOV) DN 800 mm. Uvedený zberač v k.ú. Ružinov 
prechádza pozdĺž juhozápadnej hranice p.č. 1519/3. 



Z hľadiska zásobovania elektrickou energiou v k.ú. Vrakuňa možnosť predaja pozemku je 
podmienená prerokovaním a odsúhlasením s prevádzkovateľom dotknutého vedenia 22 kV na 
parc. č.  1291. 
Oddelenie miestnej zelene  
Z hľadiska ochrany zelene súhlasí. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy 
Bez pripomienok. 
Oddelenie nájmov nehnuteľností 
Neeviduje uzavretú nájomnú zmluvu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 















































































Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kú pnej zmluve na pozemky v Bratislave, k. 
ú. Ružinov a k. ú. Vraku ňa – projekt TEN-T, prepojenie železni čného koridoru TEN-T s letiskom 
a železničnou sie ťou v Bratislave 

 Kód uzn.: 5.2 
5.2.4 
5.2.7 

Uznesenie č. 300/2011 
zo dňa 13. 10. 2011 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú ča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemkov registra „C“:  

1. V katastrálnom území Vrakuňa - novovytvorené pozemky podľa GP č.  8600-35-1/2010, a to: 

1.1 parc. č.  1291/7 – zastavané plochy vo výmere 1268 m2, ktorá vznikla z pozemkovoknižnej 
parcely č. 890, vedenej v registri parciel  ako  „Dunaj a most“ bez vložky a výmery – 
neknihovaná, pôvodne k. ú. Vrakuňa, 

1.2 parc. č. 1291/11 – zastavané plochy vo výmere 349 m2 ktorá vznikla z pozemkovoknižnej 
parcely č. 829, vedenej v registri parciel  ako  „vodná plocha“ bez vložky a výmery – 
neknihovaná, pôvodne k. ú. Prievoz, 

1.3 parc. č.  1291/10 – zastavané plochy vo výmere 349 m2, ktorá vznikla z pozemkovoknižnej 
parcely č. 889, vedenej v registri parciel  ako  „Dunaj“ bez vložky a výmery – neknihovaná, 
pôvodne k. ú. Vrakuňa,  

ktoré vznikli odčlenením z pozemku  parc. č.  1291;  

1.4 parc. č. 3917/7 – ostatné plochy vo výmere  55 m2, ktorá vznikla z pozemkovoknižnej 
parcely č. 829, vedenej v registri parciel  ako  „vodná plocha“ bez vložky a výmery – 
neknihovaná, pôvodne k. ú. Prievoz, 

1.5 parc. č. 3917/8 –  ostatné plochy vo výmere 34 m2, ktorá vznikla z pozemkovoknižnej 
parcely č. 889, vedenej v registri parciel  ako „Dunaj“ bez vložky a výmery – neknihovaná, 
pôvodne k. ú. Vrakuňa,  

ktoré vznikli odčlenením z pozemku parc. č  3917; 

1.8 novovytvorený pozemok parc. č.  3899/63 – ostatné plochy vo výmere 55 m2, ktorá vznikla 
z pozemkovoknižnej parcely č. 889, vedenej v registri parciel  ako  „Dunaj“ bez vložky 
a výmery – neknihovaná, pôvodne k. ú. Vrakuňa,  

ktorý bol oddelený z pozemku parc. č.  3899/24.  
 

2. V katastrálnom území  Ružinov majetkovoprávne vysporiadané pozemky podľa geometrického 
plánu  č. 8600-35-2/2010, a to: 

2.1  pozemok  parc. č  1519/3 – ostatná plocha vo výmere 214 m2,  ktorý vznikol 
z pozemkovoknižnej parcely č. 717/3, vedenej v PK vložke č. 948, pôvodne k. ú. Prievoz;  

2.2 pozemok parc. č  1519/6 – zastavaná plocha vo výmere 14 m2,  ktorý vznikol 
z pozemkovoknižnej parcely č. 717/3, vedenej v PK vložke č. 948, pôvodne k. ú. Prievoz; 

 
do vlastníctva Slovenskej republiky, Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratke “ŽSR“, 
Klemensova č. 8, Bratislava, IČO  31364501, za cenu 10,-- EUR/m2, t. z. za cenu celkom         23380,-
- EUR, v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, s podmienkou, že budúca kúpna zmluva bude budúcim kupujúcim podpísaná do 60 dní od 
schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že budúca 
kúpna zmluva nebude budúcim kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí 
platnosť. 






