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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 

predaj nehnuteľností  v k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 380 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 739 m2, evidovaného ako parcela registra „C“, a stavby súp. č. 370 postavenej na 
pozemku parc. č. 380, so zimnou záhradou a s príslušenstvom, LV č. 1656 ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. spoločnosti BROKER 
spol. s r. o., so sídlom na Michalskej 5 v Bratislave, IČO: 35 760 940, za cenu 1 100 000,- EUR, 
čo predstavuje všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti vo výške 1 970 000,- Eur zníženú 
o akceptovateľné náklady na rekonštrukciu a údržbu nehnuteľnosti, ako aj vzájomné urovnanie 
existujúcich práv a záväzkov vrátane späťvzatia všetkých podaných žalobných návrhov 
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. Kúpna zmluva bude obsahovať ustanovenie, že kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 

dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
 
3. Kúpna zmluva bude hlavným mestom SR Bratislava podpísaná len v prípade, že Slovenská 

republika, zastúpená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, neprijme ponuku hlavného 
mesta SR Bratislava na kúpu nehnuteľnosti v zmysle § 23 zákona 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, 
    pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 370 (Michalská 5), 
    ako prípadu hodného  osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. 
    e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 
ŽIADATE Ľ  : BROKER, spol. s r.o., so sídlom na Michalskej 5 v Bratislave 
    IČO: 35 760 940      
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
POZEMOK  
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
380  zastavané plochy a nádvoria  739 
 
STAVBA 
súp. č. 370 na parcele č. 380 
 
LV č. 1656, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľností uvedených v špecifikácii a 
v minulosti sa opakovane pokúšalo nehnuteľnosti predať formou obchodnej verejnej súťaže. Do 
súťaže sa prihlásil vždy len jeden účastník – buď žiadateľ alebo nejaká iná, s ním majetkovo 
a personálne prepojená právnická osoba. Prvá obchodná verejná súťaž dopadla neúspešne, lebo 
účastník nesplnil požadované podmienky. Druhá obchodná verejná súťaž prebehla na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1117/2010 zo dňa 
30.9.2010 o schválení predaja nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 380 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 739 m2, ako aj stavby súp. č. 370, postavenej na 
pozemku parc. č. 380, LV č. 1656, so zimnou záhradou a s príslušenstvom, formou obchodnej 
verejnej súťaže. Opätovne bol doručený  len jeden súťažný návrh, a to súťažný návrh spoločnosti 
ReSpect MI5 s.r.o., (prepojená na žiadateľa) a dňa 24.11.2010 komisia na vyhodnotenie ponúk 
vyhodnotila a ako víťaza obchodnej verejnej súťaže potvrdila spoločnosť ReSpect MI5, s.r.o., so 
sídlom na Vansovej 2 v Bratislave s ponúknutou kúpnou cenou za nehnuteľnosti celkom 
1 970 000,10 Eur. Mestské zastupiteľstvo víťaza súťaže neschválilo. Posledný pokus 
nehnuteľnosť formou obchodnej verejnej súťaže predať bol opäť neúspešný, prihlásil sa jeden 
účastník, ReSpect MI5 s.r.o., ktorý však nezložil zábezpeku čím nesplnil podmienky súťaže. 
Žiadateľ bol v minulosti nájomcom a v súčasnosti je užívateľom špecifikovanej nehnuteľnosti 
a o jej kúpu opakovane prejavuje záujem. Na jej rekonštrukciu a údržbu vynaložil značné 
finančné prostriedky, ktoré mu boli zo strany hlavného mesta SR Bratislava len čiastočne 
kompenzované, z ktorého dôvodu požaduje zaplatiť celkovú sumu viac ako 1 014 000,- Eur, 
z toho sumu 838 417,- EUR si už uplatňuje aj súdnou cestou. 
 Podľa znaleckého posudku č. 4/2010 zo dňa 1.3.2010, vyhotoveného znalcom                 
Ing. Jozefom Fajnorom, je všeobecná hodnota nehnuteľností nasledovná : 
 
 
 
 
 



Stavba súp. č. 370 so zimnou záhradou a s príslušenstvom  1 634 923,24 Eur  
Pozemok parc. č. 380     (447,01 Eur/m2)       330 340,39 Eur  
___________________________________________________________________________ 
                        SPOLU  : 1 965 263,63 Eur 
 
 Túto cenu žiadateľ akceptuje a voči jej výške ani znaleckému posudku nemá žiadne 
výhrady, avšak žiada, aby bola znížená o preukázateľné náklady, ktoré na nehnuteľnosť 
vynaložil a ktoré si od hlavného mesta SR nárokuje. Táto suma však nekorešponduje s výškou 
dlhu, ktorý eviduje hlavné mesto SR Bratislava. Rozdiel v požadovaných sumách je spôsobený 
odlišným spôsobom nazerania na práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce im zo zmluvy, 
resp. z existencie užívacieho vzťahu po jej ukončení. Zmluva bola dojednaná na dobu určitú, od 
1. 10. 1999 do 31. 8. 2009 a po skončení nájmu neustále žiadal o prevod nehnuteľnosti do svojho 
vlastníctva, avšak bezvýsledne. Budovu nevypratal a čiastočne ju užíval ďalej, avšak nebol mu 
udelený súhlas s podnájmom jednotlivých nebytových priestorov tretím osobám. Touto 
okolnosťou sa žiadateľ cíti byť poškodený a tvrdí, že postup hlavného mesta nebol korektný, keď 
požadovalo aj po skončení nájomnej zmluvy úhradu nájomného v plnej výške, hoci 
nehnuteľnosť nemohol užívať v súlade s jeho podnikateľským zámerom. Zároveň tiež uvádza, že 
sa o nehnuteľnosť dodnes stará a vynakladá finančné prostriedky na jej prevádzku a údržbu tak, 
aby sa neznehodnocovala a ktoré by inak musel vynakladať vlastník – hlavné mesto SR 
Bratislava.  
 V snahe dosiahnuť dohodu o akceptovateľnej výške vzájomných pohľadávok sa 
uskutočnilo viacero rokovaní a konečná suma bola ustálená medzi žiadateľom a finančným 
oddelením Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. Podrobnejšia špecifikácia tvorí prílohu 
tohto materiálu. Výsledná výška kúpnej ceny by tak mala zohľadňovať oprávnené nároky každej 
zo zmluvných strán, ktoré sú zároveň prijateľné pre stranu druhú a bola ustálená na sume 
1 100 000,- EUR, čo je vlastne všeobecná hodnota nehnuteľnosti stanovená znaleckým 
posudkom znížená o investície a prevádzkové náklady vynaložené žiadateľom v prospech stavby 
a teda v prospech jej vlastníka, ktoré hlavné mesto SR Bratislava považuje za objektívne a je 
ochotné ich uznať. Súčasne je v tejto sume zohľadnené aj nájomné (resp. úhrada za užívanie, 
ktorú by mal žiadateľ hlavnému mestu doplatiť. Obidve strany akceptujú všeobecnú hodnotu 
nehnuteľností ( 1 970 000,- EUR) a rovnako obidve akceptujú výšku  nákladov  vynaložených 
žiadateľom (1 462 173,14,- EUR), ktorá je riadne zavedená v účtovníctve a oproti ktorej 
v minulosti hlavné mesto započítavalo nezaplatené nájomné. Rozdiely medzi predstavami 
žiadateľa a hlavného mesta SR Bratislava vznikli v minulosti práve pri odpočtoch. Výsledkom 
rokovaní je Rekapitulácia údajov a východísk ako podklad pre docielenie dohody pre zámer 
odpredaju objektu Michalská 5 (tvorí prílohu materiálu), kde každá zo zmluvných strán 
predostrela svoje predstavy o vzájomnom usporiadaní vychádzajúce z účtovných podkladov 
a došlo k zblíženiu ich stanovísk a dohode na vyššie uvedenej sume. 
 Je nesporné, že nehnuteľnosť  na Michalskej ulici sa hlavné mesto SR Bratislava pokúsilo 
v minulosti opakovane predať formou obchodnej verejnej súťaže, avšak neúspešne. Napriek trom 
uskutočneným pokusom sa do súťaže okrem žiadateľa, resp. s ním spriaznených spoločností 
niekto neprihlásil. Rovnako je nesporné, že hlavné mesto SR Bratislava má voči žiadateľovi dlh, 
ktorého výška síce je sporná, ale dlh ako taký existuje. Žiadateľ sa jeho plnenia domáha zatiaľ 
v jednom súdnom konaní, a plánuje iniciovať ďalšie, a aj v prípade, že mu nebude uznaná celá 
výška ním požadovanej náhrady, je potrebné zobrať do úvahy náklady na vedenie súdnych 
sporov odvíjajúce sa od všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti ako aj úroky z omeškania, na ktoré by 
hlavné mesto SR Bratislava bez pochyby bolo zaviazané. Popri konaní iniciovaných žiadateľom 
prebieha aj jedno konanie iniciované hlavným mestom o vypratanie nehnuteľností. 
  Súčasťou kúpnej zmluvy by tak popri prevode nehnuteľnosti bolo aj urovnanie všetkých 
sporných vzťahov medzi žiadateľom a hlavným mestom SR Bratislava, čo by malo za následok 



späťvzatie žalobných návrhov vo všetkých prebiehajúcich súdnych konaniach. Zmluvné strany 
by sa v kúpnej zmluve taktiež zaviazali, že si v budúcnosti nebudú voči sebe uplatňovať žiadne 
nároky súvisiace s nehnuteľnosťou na Michalskej ulici č. 5. 
  
 Vzhľadom na aktuálnu situáciu zastávame názor, že sú splnené podmienky na prevod 
nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. Osobitný zreteľ vidíme 
v nasledovných skutočnostiach : 
1. Úhrada dlhu žiadateľovi by výrazne zaťažila mestské financie. 
2. Opakovaná snaha nehnuteľnosť predať sa nestretla s úspechom, okrem žiadateľa nikto 
o nehnuteľnosť neprejavil záujem.  
3. Súčasná situácia neumožňuje s nehnuteľnosťou voľne nakladať, keďže žiadateľ budovu 
neuvoľnil a súdne konanie o vypratanie nehnuteľnosti stále prebieha a môže trvať aj niekoľko 
rokov. Tento stav taktiež v dlhodobom horizonte predstavuje riziko chátrania nehnuteľnosti, 
ktorá si do budúcna bude vyžadovať prostriedky na  revízie a nutné opravy. 
4. Uzatvorením kúpnej zmluvy a dohody o vzájomnom urovnaní by došlo k späťvzatiu  všetkých 
žalobných návrhov, dopad ktorých na mestské financie nie je do budúcna možné určiť.  
 
 Nehnuteľnosť na Michalskej 5 v Bratislave je národná kultúrna pamiatka, z tohto dôvodu 
bude potrebné aj v prípade schválenia ponúknuť nehnuteľnosť štátu, ktorý ma právo 
nehnuteľnosť za rovnakých podmienok kúpiť. Z tohto dôvodu je lehota na podpis zmluvy 
v návrhu uznesenia 60 dní. 
 Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 1. 12. 2011, kde pri hlasovaní 
nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.  
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy sú prílohou k materiálu. 
 
O stanovisko starostky MČ Bratislava – Staré Mesto bolo požiadané. 



















































 


