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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom registra „C“ KN                 
v k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., so sídlom na Slovnaftskej 
10 v Bratislave, IČO 35681039, a to k pozemkom parc. č. 7347/18 – ostatné plochy vo výmere               
1 100 m2, parc. č. 7347/19 – ostatné plochy vo výmere 469 m2 a parc. č. 7347/20 – ostatné plochy 
vo výmere 121 m2, LV č. 7334, za cenu 249,93 Eur/m2, t. z za cenu 422 381,70 Eur, a k pozemku 
parc. č. 21714/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 286 m2, LV č. 5749,  za cenu                 
165,97  Eur/m2, t. z. za cenu 213 437,42 Eur, t. z. za cenu celkom 635 819,12 Eur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET  : Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
   k pozemkom v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7347/18,19,20 a parc. č.  
   21714/10  
 
ŽIADATE Ľ   : LUKOIL Slovakia s.r.o. 
   so sídlom na Slovnaftskej 10 v Bratislave, IČO 35681039 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.     
7347/18 ostatné plochy    1 100  LV č. 7334 
7347/19 ostatné plochy       469  LV č. 7334 
7347/20 ostatné plochy       121  LV č. 7334 
21714/10 zastavané plochy a nádvoria  1 286  LV č. 5749 
_____________________________________________________________________________ 
     spolu  2 976 m2 
 
vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 

Kúpnou zmluvou č. 601003998 (archívne číslo mestskej časti: 39/1998/31) zo dňa 5.1.1999 
a v zmysle dodatku č. 1 zo dňa 31.5.2001 nadobudla spoločnosť CONOCO JET RETAIL 
DEVELOPMENT, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, od hlavného mesta SR Bratislavy pozemky 
v k. ú. Staré Mesto parc. č. 7347/18 vo výmere 1 100 m2, parc. č. 7347/19 vo výmere 469 m2 a parc. 
č. 7347/20 vo výmere 121 m2. Zmluvu pripravovala mestská časť Bratislava-Staré Mesto, pretože 
pozemky boli zverené do správy tejto mestskej časti. V zmluve bolo dohodnuté predkupné právo 
hlavného mesta SR Bratislava, ktoré je aj zapísané na liste vlastníctva č. 7334 v časti C: Ťarchy, 
pričom v článku 5 ods. 3 tejto zmluvy sa uvádza, že kúpnou cenou pri uplatnení predkupného práva 
nemôže byť cena vyššia ako cena zistená podľa predpisov o cenách stavieb, pozemkov, trvalých 
porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné 
užívanie pozemkov, platných v čase realizácie predkupného práva, nie však nižšia než je cena 
dohodnutá v tejto kúpnej zmluve. V kúpnej zmluve bola dohodnutá cena 2 788 500,00 Sk, t. z.               
1 650,00 Sk/m2, t. z. cca 55,00 Eur/m2. Doba, do ktorej sa má predaj uskutočniť, nebola dohodnutá, 
preto je zo zákona dva mesiace po ponuke. 

Kúpnou zmluvou č. 049500039800 zo dňa 22.12.1997 nadobudla spoločnosť CONOCO 
JET RETAIL DEVELOPMENT, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, od hlavného mesta SR 
Bratislava pozemok v k. ú. Staré Mesto parc. č. 21714/10 vo výmere 1286 m2. Aj v tejto zmluve 
bolo dohodnuté predkupné právo hlavného mesta SR Bratislava, pričom v článku 8 ods. 1 tejto 
zmluvy je uvedené, že ak sa kupujúci rozhodne nehnuteľnosť predať, je povinný ju ponúknuť 
najprv na odkúpenie hlavnému mestu SR Bratislava, a to za pôvodnú cenu, t. zn. za cenu                        
5 000,00 Sk/m2, t. zn. cca 166,00 Eur/m2. Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 5749, 
predkupné právo však nie je zapísané na tomto liste vlastníctva. V kúpnej zmluve bola dohodnutá 
realizácia predkupného práva tak, že vlastník pozemku (teraz spoločnosť LUKOIL Slovakia s.r.o.) 
pošle písomné oznámenie hlavnému mestu SR Bratislava o svojom zámere nehnuteľnosť predať, 
a pokiaľ sa hlavné mesto do 60 dní nevyjadrí, jeho predkupné právo zaniká a vlastník je oprávnený 
ponúknuť, resp. predať nehnuteľnosť tretej osobe.   

Po zmene obchodného mena je na oboch listoch vlastníctva ako vlastník pozemkov 
uvedených v špecifikácii poznačená spoločnosť LUKOIL Slovakia s.r.o., so sídlom na Slovnaftskej 
10 v Bratislave, IČO 35 681 039. 

Dňa 3.7.2013 oznámila spoločnosť LUKOIL Slovakia s.r.o. hlavnému mestu SR Bratislava, 
že má záujem previesť pozemky v k. ú. Staré Mesto parc. č. 7347/18 vo výmere 1 100 m2, parc. č. 



7347/19 vo výmere 469 m2, parc. č. 7347/20 vo výmere 121 m2 a parc. č. 21714/10 vo výmere                  
1 286 m2 spoločnosti FINFOD INVESTMENT IV. s.r.o., so sídlom v Lučenci, resp. inej osobe 
určenej týmto kupujúcim, za cenu 250,00 Eur/m2. Zároveň spoločnosť LUKOIL Slovakia s.r.o. 
požiadala hlavné mesto SR Bratislava, aby sa vyjadrilo k uplatneniu svojho nároku, ktorý mu 
vyplýva z predkupného práva podľa príslušných kúpnych zmlúv.  

Aj keď ponuka v časti, týkajúcej sa kúpnej ceny, nebola kvalifikovaná, do operatívnej 
porady primátora dňa 19.8.2013 bol z opatrnosti predložený materiál na neuplatnenie predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislavy za cenu 250,00 Eur/m2, t. z. za cenu celkom 744 000,00 Eur. 
Zároveň však bola spoločnosť LUKOIL Slovakia s.r.o. vyzvaná, aby doručila hlavnému mestu SR 
Bratislava riadnu ponuku v súlade s kúpnymi zmluvami prv uvedenými. 
 Dňa 16.09.2013 doručila spoločnosť LUKOIL Slovakia s.r.o. hlavnému mestu SR Bratislava 
odpoveď, ktorá už je kvalifikovanou ponukou. V tomto liste spoločnosť LUKOIL Slovakia s.r.o. 
oznámila, že predkupné právo zo strany hlavného mesta SR Bratislavy sa má : 
 
a) vo vzťahu k pozemkom parc. č. 7347/18, parc. č. 7347/19 a parc. č. 7347/20 uplatniť v cene 
zistenej podľa predpisov o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie 
práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov, platných v čase 
realizácie predkupného práva, nie však nižšej, ako bola pôvodná kúpna cena (suma 1 650,00 Sk/m2, 
t. z. 54,77 Eur/m2 pozemkov), t. z. v sume 249,93 Eur/m2, zistenej na základe znaleckého posudku 
č. 160/2013, vypracovaného dňa 6.9.2013 znalcom Ing. Miroslavom Ferklom, a  
 
b) vo vzťahu k pozemku parc. č. 21714/10 uplatniť v pôvodnej kúpnej cene, a to v sume                   
5 000,00 Sk/m2, t. z. 165,97 Eur/m2. 
 
 Na základe uvedeného ponúknutá kúpna cena za pozemky parc. č. 7347/18, parc. č. 7347/19 
a parc. č. 7347/20 spolu vo výmere 1 690 m2 po 249,93 Eur/m2 je 422 381,70 Eur a za pozemok 
parc. č. 21714/10 vo výmere 1 286 m2 je ponúknutá kúpna cena 165,97 Eur/m2, t. z.                    
213 437,42 Eur. Ponúknutá kúpna cena za všetky štyri pozemky je celkom 635 819,12 Eur. 
Preto bol v operatívnej porade primátora dňa 23. 9. 2013 prerokovaný návrh na neuplatnenie 
predkupného práva  k pozemkom vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. už za cenu 
635 819,12 Eur. To znamená, že celkovo je 2. ponuka nižšia oproti 1. ponuke o 118 180,88 Eur 
v prospech hlavného mesta. 
Pozn. : V zmysle ustanovenia § 44 Občianskeho zákonníka prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, 
výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu, z tohto dôvodu zastávame názor že 
v prípade záujmu o uplatnenie predkupného práva by bolo potrebné ponuku prijať vcelku a bez 
výhrad, aby prijatie bolo možné považovať za platné, teda vo vzťahu k všetkým ponúknutým 
pozemkom.  

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá návrh na 
neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom uvedeným 
v špecifikácii. V prípade, že by hlavné mesto SR Bratislava prijalo ponuku spoločnosti 
LUKOIL Slovakia s.r.o. na predaj pozemkov uvedených v špecifikácii a teda uplatnilo svoj 
nárok, ktorý mu vyplýva z predkupného práva v zmysle oboch uvedených kúpnych zmlúv, 
lehota na vyjadrenie a úhradu kúpnej ceny je dva mesiace, resp. 60 dní od doručenia ponuky, 
t. z. do 4.11.2013. V uvedenej lehote by musela byť kúpna cena pripísaná na účet žiadateľa. 
Ak táto doba uplynie márne, podľa ust. § 605 Občianskeho zákonníka predkupné právo 
zanikne.   
 
Stanovisko starostky MČ Bratislava-Staré Mesto je súhlasné. 
 

Mestská rada prerokuje materiál zo dňa 10. 10. 2013 na svojom pokračujúcom 
rokovaní dňa 17. 10. 2013. 

 































    
 

    
 

    
 

    


