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NÁVRH UZNESENIA
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvorených pozemkov
registra „C“ KN parc. č. 23028/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, parc. č. 23028/11 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m2 a parc. č. 23028/12 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 5m2, ktoré vznikli podľa GP č. 25/2014 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 1964/23 –
ostatné plochy v aktuálnej výmere 794 m2, k. ú. Staré Meste, LV č. 8925, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželom Ing. Antonovi Scheberovi a Danici Scheberovej, za kúpnu cenu
celkom 8 996,00 Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch častí:
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 46/2014 zo dňa 22. 05.
2014 vypracovaného znalcom Ing. Igorom Kropáčom a vychádza z jednotkovej hodnoty
pozemku 272,92 Eur/m2. Pri výmere 31 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom
8 500,00 Eur po zaokrúhlení.
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 496,00 Eur predstavuje náhradu za užívanie pozemkov v k. ú.
Staré Mesto, parc. č. 23028/10, parc. č. 23028/11 a parc. č. 23028/12 za obdobie dvoch rokov spätne
od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim a vychádza zo sadzby 8,00 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 v znení zmien a doplnkov.
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 pozemkov registra „C“, parc. č. 23028/10 , parc. č. 23028/11 a parc. č. 23028/12 v k. ú.
Staré Mesto, voči kupujúcim za uspokojené,
s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva
nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy
obidvoma zmluvnými stranami.
Kupujúci sú vlastníkmi pozemku registra „C“ KN parc. č. 1960/1 a stavby – rodinného domu na
tomto pozemku. Žiadateľom dopytované časti pozemku boli pôvodne súčasťou ulice Na kopci.
V 70-tych rokoch bol pozdĺž celej cesty vybudovaný kamenný múr, čím sa cesta zúžila. Časť
pozemku za týmto múrom využíva celá ulica. V tom zmysle bola na hranici múru manželom
Scheberovcom v roku 1987 vytýčená stavebná čiara a vydané stavebné povolenie.
V nasledujúcich rokoch v súlade s vydaným stavebným povolením postavili rodinný dom,
skolaudovaný v roku 1990.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva vo vôli žiadateľov o uvedenie súčasného stavu
zastavania do súladu s vlastníckymi vzťahmi.

Dôvodová správa
PREDMET

:

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto,
novovytvorených pozemkov reg. „C“ KN, parc. č. 23028/10,
23028/11 a 23028/12, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

ŽIADATELIA

:

Ing. Anton Scheber a Danica Scheberová

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU
parc. č.
druh pozemku
23028/10
zast.plochy a nádvoria
23028/11
zast.plochy a nádvoria
23028/12
zast.plochy a nádvoria
Spolu:

výmera m2
17
9
5
31 m2

pozn._______ _____
GP č. 25/2014
GP č. 25/2014
GP č. 25/2014

Pozn. novovytvorené pozemky registra „C“ KN, parc. č. 23028/10 – zastavané plochy a nádvoria, vo
výmere 17m2 , parc. č. 23028/11- – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9m2 a parc. č. 23028/12 –
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 5m2, vznikli podľa Geometrického plánu č. 25/2014
z pozemku registra „E“ KN parc. č. 1964/23 – ostatné plochy, v aktuálnej výmere 794 m2 (v GP č.
25/2014 vypracovanému ku dňu 07.03.2014 uvedená výmera 806m2; tento rozdiel však nezasahuje do
plochy požadovanej žiadateľom) , k. ú. Staré Meste, LV 8925
SKUTKOVÝ STAV
Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku registra „E“ katastra nehnuteľností
parc. č. 1964/23 – ostatné plochy, v aktuálnej výmere 794 m2, k. ú. Staré Mesto, LV č. 8925.
Záujmový pozemok sa nachádza na Ulici Na kopci v Bratislave.
Geometrickým plánom č. 25/2014, vyhotoveným dňa 07.03.2014 geodetom Filipom
Froncom boli z pozemku parc. č. 1964/23 vytvorené nové pozemky registra „C“ katastra
nehnuteľností, parc. č. 23028/10 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 17 m2, parc. č.
23028/11- – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9 m2 a parc. č. 23028/12 – zastavané plochy
a nádvoria, vo výmere 5m2, k. ú. Staré Mesto.
Nakoľko hlavné mesto SR Bratislava nemá na užívanie predmetných pozemkov so
žiadateľom uzavretú nájomnú zmluvu, kupujúci uhradia hlavnému mestu SR Bratislave aj
náhradu za užívanie pozemkov registra „C“ v k.ú. Staré Mesto parc. č. 23028/10, parc. č. 23028/11
a parc. č. 23028/12 za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim v sume
496, 00 Eur. Náhrada za užívanie pozemkov vychádza zo sadzby 8,00 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, v znení zmien a doplnkov.
Uhradením kúpnej ceny pozostávajúcej zo všeobecnej hodnoty pozemkov stanovenej
znaleckým posudkom č. 46/2014 a náhrady za užívanie pozemkov kupujúcim naraz v lehote do
30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami sa budú považovať všetky
pohľadávky predávajúceho vyplývajúce z užívania pozemkov registra „C“ parc. č. 23028/10,
parc. č. 23028/11 a parc. č. 23028/12 v k.ú. Staré Mesto, voči kupujúcim za uspokojené.
Žiadatelia Ing. Anton Scheber a Danica Scheberová, manželia, sú vlastníkmi susedného
pozemku parc. č. 1960/1 – záhrady, evid. na LV č. 2069, na ktorom majú postavenú stavbu –
rodinný dom. Tento pozemok je oplotený a časť oploteného pozemku tvoria aj novovytvorené
pozemky 23028/10, 23028/11, 23028/12. Záujemcovia majú záujem odkúpiť novovzniknuté
pozemky uvedených parc. č. a zosúladiť tak súčasný stav so stavom právnym.
Znaleckým posudkom č. 46/2014 zo dňa 22.05.2014 vyhotoveným Ing. Igorom
Kropáčom, znalcom z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, bol 1 m2
prevádzaného pozemku ohodnotený na sumu 272,92 Eur/m2, teda celková hodnota nehnuteľností
je spolu 8 460,52 Eur, po zaokrúhlení 8 500,00 Eur.

Predaj sa navrhuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený.
Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred
schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej
stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
STANOVISKÁ ODBORNÝCH ÚTVAROV MAGISTRÁTU
Oddelenie územného rozvoja mesta:
Pre predmetné územie bol schválený Územný plán zóny Kráľovské údolie – Bôrik. Záujmová
časť parcely je súčasťou sektoru č. 9/9-1 a tiež súčasťou obslužnej komunikácie funkčnej triedy
C3. Priečny rez komunikáciu No kopci uvažuje s jednostranným chodníkom šírky 1,5m.
V zmysle výkresu č. 4-Návrh dopravného riešenia je pešie prepojenie uvažované na opačnej
strane vozovky Na kopci. Vzhľadom na zásah záujmových častí parcely do peších komunikácií
považujú za rozhodujúce stanovisko Oddelenia dopravného inžinierstva.
Oddelenie územných generelov a GIS :
Bez pripomienok.
Oddelenie dopravného inžinierstva
Odporúčajú ponechať rezervu na komunikáciu v zmysle ÚPN – Z Kráľovské údolie – Bôrik
a neodporúčajú k prevodu pozemky pod komunikáciou a chodníkom.
Pozn. Nejde o súčasť chodníka, nakoľko ide o časť už dlhoročne nachádzajúcu sa za plotom,
a teda pre verejnosť nevyužívanú.
Referát cestného správneho orgánu
Nevyjadrujú sa, nejde o miestne komunikácie I. a II. Triedy. Ide o MK III. triedy, kde cestným
správnym orgánom je MČ BA – Staré Mesto, považujú preto za smerodajné ich stanovisko.
Oddelenie správy komunikácií
Komunikácia Na kopci nie je v správe hlavného mesta. Predajom nepríde k zásahu do
komunikácií a verejného osvetlenia.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene:
Predaj pozemkov nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochrany mestskej zelene,
územnou a druhovou ochranou prírody a krajiny.
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov:
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom.
Oznámenie finančného oddelenia
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom.
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Staré Mesto
Je súhlasné.
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 09. 06. 2014 na internete a na úradnej tabuli
svoj zámer predať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 9. 6. 2014, ktorá o ňom nerokovala.
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1136/2014 zo dňa 12. 06.
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať
„Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č.
23028/10, parc. č. 23028/11 a parc. č. 23028/12, Ing. Antonovi Scheberovi a Danici
Scheberovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa“.

Kúpna zmluva
č. 04880...1400
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami (ďalej ako
„kúpna zmluva“)
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
zastúpené:
Milanom Ftáčnikom, primátorom mesta
Peňažný ústav:
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK8975000000000025826343
BIC-SWIFT:
CEKOSKBX
Variabilný symbol: 4880....14
IČO:
603 481
(ďalej len „predávajúci“)
a
manželia
Ing. Anton Scheber
dátum narodenia:
rodné číslo:
trvale bytom:
štátna príslušnosť:
a
Danica Scheberová
dátum narodenia:
rodné číslo:
trvale bytom:
štátna príslušnosť:

.....
SR

.....
SR

(ďalej spolu ako „kupujúci“)
predávajúci a kupujúci spolu ako „zmluvné strany“
Čl. 1
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, pozemku
registra „E“ katastra nehnuteľností , parc. č. 1964/23 – ostatné plochy, vo výmere 794 m2, LV
č. 8925. Pozemok sa nachádza v okrese Bratislava I, v obci Bratislava – mestská časť Staré
Mesto.
2) Podľa Geometrického plánu č. 25/2014, zo dňa 07.03.2014, vyhotoveného
Froncom, boli z pozemku reg. „E“ KN, parc. č. 1964/23 vytvorené nové pozemky registra
„C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 23028/10 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 17m2
, parc. č. 23028/11- – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 9m2 a parc. č. 23028/12 –
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 5m2, k. ú. Staré Mesto.
3) Predávajúci predáva a kupujúci kupujú do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov novovytvorené pozemky v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23028/10 – zastavané plochy
a nádvoria, vo výmere 17m2 , parc. č. 23028/11 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere
9m2 a parc. č. 23028/12 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 5m2 (ďalej ako
„novovytvorené pozemky“). Geometrický plán č. 25/2014 je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej
zmluvy.

4) Predaj novovytvorených pozemkov parc. č. 23028/10 , č. 23028/11, č. 23028/12 , k.
ú. Staré Mesto, sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Žiadatelia Ing. Anton Scheber a Danica Scheberová, manželia, sú vlastníkmi susedného
pozemku parc. č. 1960/1 – záhrady, evid. na LV č. 2069, na ktorom majú postavenú stavbu –
rodinný dom. Tento pozemok je oplotený a časť oploteného pozemku tvoria aj novovytvorené
pozemky 23028/10, 23028/11, 23028/12. Záujemcovia majú záujem odkúpiť novovzniknuté
pozemky uvedených parc. č. a zosúladiť tak súčasný stav so stavom právnym.
.
Čl. 2
1) Znaleckým posudkom č. 46/2014, vyhotoveným Ing. Igorom Kropáčom, znalcom
z odboru Stavebníctvo – odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, boli novovytvorené pozemky
parc. č. 23028/10 , č. 23028/11, č. 23028/12, nachádzajúce sa v k. ú. Staré Mesto ako parcely
reg. „C“ KN ocenené jednotkovou hodnotou 272,86 Eur/m2, t. zn. celková hodnota pozemku
je po zaokrúhlení 8 500,- Eur.
2) Predávajúci predáva novovytvorené pozemky za kúpnu cenu celkom .......,00 EUR,
slovom ........... EUR, kupujúcim, ktorí novovytvorené pozemky za túto cenu kupujú.
Táto cena pozostáva z dvoch častí: Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na sumu .... Eur/m2.
Pri výmere 31 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom ............ Eur.
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 496,00 Eur tvorí náhradu za užívanie pozemkov parc. č.
23028/10 , parc. č. 23028/11 a parc. č. 23028/12 za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu
kúpnej zmluvy kupujúcim a vychádza zo sadzby 8,00 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, v znení zmien a doplnkov.
3) Prevod novovytvoreného pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného
mesta SR Bratislavy trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov na svojom zasadnutí dňa
......2014 uznesením č. ....../2014.
4) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške .........,00 Eur na
číslo účtu predávajúceho: (IBAN):
SK8975000000000025826343, vedený
v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. ............. naraz do 30 dní odo
dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
5) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatia riadne a včas
celkovú kúpnu cenu, sú povinní zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u
545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a predávajúci je
oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo výške
presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto sú kupujúci v prípade neuhradenia celkovej
kúpnej ceny riadne a včas povinní zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky
z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
6) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 46/2014 vo výške 230,00 EUR
uhradiaí kupujúci do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami na účet
hlavného mesta SR Bratislavy vedený v ČSOB a.s., Bratislava, na číslo účtu predávajúceho
(IBAN): SK3775000000000025829413, variabilný symbol: ...................

Čl. 3
1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy,
bremená ani iné právne povinnosti.

2) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto
kúpnej zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.

Čl. 4
1) Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho
písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak
kupujúca nezaplatí kúpnu cenu v stanovenej lehote.
2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá.
Čl. 5
1) Kupujúci vyhlasujú, že im je predmet kúpy uvedený v Čl. 1 odseku 2 kúpnej
zmluvy dobre známy a že ho kupujú v takom stave, v akom sa nachádza, ako leží a beží.
2) Kupujúci boli oboznámení so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 kúpnej zmluvy, a to so
stanoviskom oddelenia územného plánovania a rozvoja mesta zo dňa 02.05.2014, referátu
generelov technickej infraštruktúry zo dňa 11.03.2014, so stanoviskom oddelenia dopravného
inžinierstva zo dňa 12.03.2014, referátu cestného správneho orgánu zo dňa 13.03.2014
a oddelenia správy komunikácií zo dňa 20.03.2014, ako aj oddelenia životného prostredia a
mestskej zelene zo dňa 07.03.2014. Kupujúci berú tieto stanoviská na vedomie a zaväzujú sa
dodržiavať podmienky v nich stanovené.
3) Práva a povinnosti neupravené v kúpnej zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Čl. 6
1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva katastrom nehnuteľností.
2) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci pri dodržaní podmienok
stanovených v Čl. 2 kúpnej zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny a nákladov na vyhotovenie
znaleckého posudku – za ich zaplatenie sa považuje pripísanie na účet predávajúceho.
V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny podá predávajúci návrh na vklad do katastra
nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených v Čl. 2 kúpnej zmluvy.
3) Kupujúci nadobudnú vlastníctvo k novovytvoreným pozemkom vkladom do
katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe
právoplatného rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom, katastrálnym odborom.
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania.
4) Do doby povolenia vkladu sú zmluvné strany viazané dohodnutými podmienkami
kúpnej zmluvy.
5) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradia
kupujúci pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Čl. 7
1) Kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.

2) Kupujúci súhlasia so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.
z. v znení neskorších predpisov, ako aj so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.
3) Kúpna zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) exemplároch, z ktorých 2 (dva)
exempláre budú predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor, k návrhu na
vklad vlastníckeho práva, 3 (tri) rovnopisy obdrží predávajúci. Kupujúci obdržia po podpise
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností
vyplývajúcich im z kúpnej zmluvy, rovnopis kupujúcim predávajúci odovzdá až po podaní
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu
uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju
podpísali.

V Bratislave dňa .............................

V Bratislave dňa .............................

PREDÁVAJÚCI:

KUPUJÚCI:

....................................................
za Hlavné mesto SR Bratislava
Milan Ftáčnik
primátor

..........................................................
Ing. Anton Scheber

..........................................................
Danica Scheberová

