
 
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. 04. 2014 
 
 
 

Návrh 
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1482/2014  
zo dňa 26.03.2014, ktorým bol schválený predaj spoluvlastníckeho podielu pozemku pod 

stavbou v k.ú. Petržalka spoločnosti Slovenská pošta, a.s.   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
 

Apríl  2014 
                 

 
 
 
 
 

 
Predkladateľ: 
 
Mgr. Rastislav Gajarský, v.r. 
riaditeľ magistrátu  
 
 
Zodpovedný: 
 
Mgr. Rastislav Gajarský, v.r. 
riaditeľ magistrátu  
 
 
Spracovateľ: 
 
JUDr. Svetlana Komorová, v.r. 
poverená zastupovaním vedúceho 
oddelenia správy nehnuteľností 
Mgr. Soňa Beláková, v.r. 
oddelenie správy nehnuteľností  
 
 

 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu  
3. Žiadosť kupujúceho zo dňa 10.04.2014 
4. Uznesenie MsZ č. 1482/2014 



 
 

kód uzn.:      1.9 
                     1.9.5. 

         1.9.7.     
             
            

 
Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
 

  schvaľuje 
 

 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1482/2014 zo dňa 
26.03.2014 v časti 2 takto: 
 
1. Text „Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy.“ sa nahrádza textom „Kúpna zmluva bude 
kupujúcim podpísaná do 180 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy.“. 

 
2. Text „Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami.“ sa nahrádza textom „Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní 
odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy podľa § 47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.“. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
PREDMET  : Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 1482/2014 zo dňa 26.03.2014 
 
 
ŽIADATE Ľ  : Slovenská pošta, a.s. 
                                               Partizánska cesta 9 
                                               975 99 Banská Bystrica 
                                               IČO: 36 631 124 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Dňa 26.03.2014 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy prijalo uznesenie           
č. 1482/2014, ktorým v bode 2 schválilo predaj: 
-  spoluvlastníckeho podielu 2031/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 

2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1521 m², zapísaného na LV č. 1748, na 
ktorom sa nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná na LV č. 2811 v prospech vlastníka 
nebytového priestoru č. 12-2/I, o veľkosti podielu 1/1 a podielov na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2031/204050, 

- spoluvlastníckeho podielu 42395/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. 
č. 2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1521 m², zapísaného na LV č. 1748, na 
ktorom sa nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná na LV č. 2811 v prospech vlastníka 
nebytového priestoru č. 12-2/II, o veľkosti podielu 1/1 a podielov na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 42395/204050, 
spoločnosti Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, IČO: 
36 631 124, za kúpnu cenu celkom 63 910,66 Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch častí: 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 16/2014 zo dňa 
28.01.2014 a vychádza z celkovej hodnoty pozemku 227 000,00 Eur. Prvá časť kúpnej ceny 
predstavuje sumu celkom 49 422,70 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny predstavuje náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 
2818/1, kupujúcim vo výške 14 487,96 Eur, za obdobie od 01.03.2011, kedy bol žiadateľ 
vyzvaný na úhradu bezdôvodného obohatenia do 06.03.2014, teda do zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a vychádza zo sadzby 15,00 Eur/m2/rok, v súlade  
s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny 
prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. Uhradením kúpnej ceny kupujúcim 
naraz v lehote do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami sa 
považujú všetky pohľadávky predávajúceho vyplývajúce z užívania pozemku registra „C“ parc. 
č. 2818/1 v k. ú. Petržalka, kupujúcim za uspokojené. 

 Predaj bol schválený s nasledovnými podmienkami: 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 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. 

3.  Kupujúci uhradí pohľadávku za nájom nebytových priestorov vo výške 495,78 Eur v lehote 
do 30 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy v zmysle faktúry č. 783068203. 

 Listom zo dňa 10.04.2014 požiadal žiadateľ o predĺženie termínu na podpísanie kúpnej zmluvy 
kupujúcim na minimálne 180 dní od schválenia uznesenia v mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy a o zmenu povinnosti splatnosti úhrady kúpnej ceny tak, aby mal kupujúci 
možnosť uhradiť kúpnu cenu do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. 
  



 Žiadosť bola zdôvodnená tým, že v zmysle vnútorných predpisov a stanov spoločnosti 
Slovenská pošta, a.s. kúpa nehnuteľného majetku, ktorého kúpna cena je viac ako 33 194,00 Eur 
podlieha viacstupňovému schvaľovaciemu procesu – schválenie predstavenstvom spoločnosti, 
prerokovaniu dozornou radou spoločnosti a následnému schváleniu – udeleniu predošlého súhlasu 
valným zhromaždením spoločnosti, ktorým je SR, zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. V tomto prípade ide o kúpnu cenu vo výške 63 910,66 Eur.  
 Podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) ak zákon ustanovuje povinné 
zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.   
 Podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám povinne 
zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje 
informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej 
správy vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto finančných 
prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku 
alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s 
finančnými prostriedkami Európskej únie.  
 Podľa Čl. 1 ods. 2, 5 Rozhodnutia č. 22/2010 primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
o zverejňovaní zmlúv, objednávok tovarov a služieb, faktúr na tovary a služby a záväzných 
stanovísk k investičnej činnosti na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 23.12.2010 je 
oddelenie informatiky povinné zabezpečiť zverejnenie zmluvy do siedmych dní odo dňa uzavretia 
zmluvy na webovom sídle hlavného mesta.    
 Z dôvodu potreby väčšieho časového priestoru na schválenie kúpy spoluvlastníckych podielov 
k uvedenému pozemku na strane kupujúceho je potrebné schváliť zmenu uznesenia č. 1482/2014, 
ktorou sa predĺži lehota stanovená na podpísanie kúpnej zmluvy kupujúcim z 30 dní na 180 dní od 
schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 Taktiež sa predĺži lehota na uhradenie kúpnej ceny, a to z 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 
obidvoma zmluvnými stranami, na 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, pričom 
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia, ktoré sa podľa Čl. 1 ods. 2, 5 Rozhodnutia č. 22/2010 primátora uskutoční do siedmych 
dní odo dňa uzavretia zmluvy.   
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