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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 zámenu pozemkov registra „C“ v k. ú. Dúbravka, a to novovytvoreného
pozemku parc. č. 213/26 – trvalé trávne porasty vo výmere 48 m2, odčleneného GP č. 42/2013 z pozemku
registra „C“ parc. č. 213/2, LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za novovytvorené
pozemky parc. č. 213/27 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m² a parc. č. 213/28 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 39 m², odčlenených GP č. 42/2013 z pozemku registra „C“ parc. č. 213/10, LV
č. 4075, vo vlastníctve Zuzany Božíkovej, bez vzájomného finančného vyrovnania,
s podmienkou:
Zámenná zmluva bude žiadateľkou podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve
hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude žiadateľkou podpísaná v uvedenom
termíne, toto uznesenie stratí platnosť.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že navrhovanou zámenou pozemkov v k. ú. Dúbravka, značený turistický
chodník prechádzajúci pozemkom parc. č. 213/27 a časť komunikácie vybudovanej na pozemku parc. č.
213/28, ostanú priechodné a prístupné pre verejnosť a skutkový stav týkajúci sa užívania pozemkov parc. č.
213/26, parc. č. 213/27 a parc. č. 213/28 bude zosúladený s právnym stavom.

Dôvodová správa
PREDMET

:

ŽIADATEĽKA:

Návrh na zámenu pozemkov v k. ú. Dúbravka, pozemku parc. č. 213/26 vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky parc. č. 213/27 a parc.
č. 213/28 vo vlastníctve Zuzany Božíkovej, ako prípadu hodného osobitného
zreteľa

Zuzana Božíková

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV
k. ú. Dúbravka
parc. č.
213/26

druh p ozemku
trvalé trávne porasty

výmera v m2
48 m2

pozn.
novovytvorený pozemok

novovytvorený pozemok parc. č. 213/26 je podľa GP č. 42/2013 odčlenený z pozemku registra „C“ parc. č.
213/2 evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy Mestskej
časti Bratislava – Dúbravka
parc. č.
213/27
213/28

druh pozemku
výmera v m2
zastavané plochy a nádvoria
9 m2
zastavané plochy a nádvoria 39 m²

pozn.
novovytvorený pozemok
novovytvorený pozemok

novovytvorené pozemky parc. č. 213/27 a parc. č. 213/28 sú podľa GP č. 42/2013 odčlenené z pozemku
registra „C“ parc. č. 213/10 evidovaného na LV č. 4075, vo vlastníctve Zuzany Božíkovej
Celková výmera pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy je 48 m2.
Celková výmera pozemkov, ktoré má hlavné mesto SR Bratislava na základe zámeny nadobudnúť do
vlastníctva, je 48 m2.
SKUTKOVÝ STAV
Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku registra „C“ parc. č. 213/2 – trvalé trávne
porasty o celkovej výmere 923 m², LV č. 1, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.
Z tohto pozemku bol geometrickým plánom č. 42/2013 úradne overeným Správou katastra pre
hlavné mesto SR Bratislavu dňa 24. 5. 2013 pod č. 894/2013 odčlenený pozemok registra „C“, k. ú.
Dúbravka parc. č. 213/26 – trvalé trávne porasty vo výmere 48 m2.
Zuzana Božíková je výlučnou vlastníčkou pozemku registra „C“ parc. č. 213/10 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 201 m² evidovaného na LV č. 4075, k. ú. Dúbravka. Z tohto pozemku sú geometrickým
plánom č. 42/2013 odčlenené novovytvorené pozemky parc. č. 213/27 vo výmere 9 m2 a parc. č. 213/28 vo
výmere 39 m².
Žiadateľka doložila k svojej žiadosti znalecký posudok č. 39/2013 zo dňa 7. 6. 2013 vypracovaný
Ing. Ondrejom Sovom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvia: odhad hodnoty nehnuteľností, odhad
hodnoty stavebných prác, pozemné stavby. Podľa tohto znaleckého posudku je všeobecná hodnota pozemku
parc. č. 213/26 vo výmere 48 m2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy stanovená vo výške
77,44 Eur/m², čo predstavuje celkom 3 717,12 Eur. Všeobecná hodnota pozemkov parc. č. 213/27 vo výmere
9 m² a parc. č. 213/28 vo výmere 39 m², k. ú. Dúbravka vo vlastníctve žiadateľky je určená týmto znaleckým
posudkom vo výške 77,44 Eur/ m², čo predstavuje za celkovú výmeru 48 m² spolu 3 717,12 Eur. Hlavné
mesto SR Bratislava neobjednávalo v tejto veci znalecký posudok, nakoľko ide o pozemky situované blízko
seba, v susedstve rodinného domu žiadateľky a výmery zamieňaných pozemkov sú totožné – spolu 48 m² za
48 m².
Zámena pozemkov sa preto navrhuje uskutočniť bez vzájomného finančného vyrovnania.
Pozemok parc. č. 213/26 je v súčasnosti v užívaní žiadateľky, tvorí súčasť jej záhrady prislúchajúcej
k rodinnému domu v jej spoluvlastníctve a nachádza sa za oplotením. Na užívanie tohto pozemku má
žiadateľka riadne uzatvorenú nájomnú zmluvu s Mestskou časťou Bratislava – Dúbravka, nakoľko je tento

pozemok zverený do správy tejto mestskej časti. Z uvedeného dôvodu starosta mestskej časti Dúbravka so
zámenou súhlasil za predpokladu, že následne budú zamenené pozemky parc. č. 213/27 a parc. č. 213/28 k.
ú. Dúbravka zverené do správy Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.
Pozemok parc. č. 213/27 k. ú. Dúbravka slúži v súčasnosti ako časť značeného turistického chodníka
a na pozemku parc. č. 213/28 je vybudovaná časť komunikácie, čiže predmetné pozemky vo vlastníctve
žiadateľky nie sú oplotené a sú prístupné verejnosti.
Zámena pozemkov sa navrhuje uskutočniť 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 prípadu
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.
Podľa § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. sú od dane z príjmov oslobodené príjmy obcí
a vyšších územných celkov z prenájmu a predaja ich majetku.
Stanoviská odborných útvarov magistrátu:
Oddelenie územného rozvoja mesta:
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie,
ktorého súčasťou sú pozemky: parc. č. 213/26, parc. č. 213/27 a parc. č. 213/28 v k. ú. Dúbravka, funkčné
využitie územia: málopodlažná zástavba obytného územia, rozvojové územie.
Pozemky sa nachádzajú v OP NKP.
Stanovisko technickej infraštruktúry:
Bez pripomienok.
Súborné stanovisko za oblasť dopravy
Oddelenie dopravného inžinierstva vo svojom stanovisku uvádza, že z hľadiska riešenia verejného
dopravného vybavenia k zámene pozemkov v lokalite nie sú v zmysle Územného plánu hlav. mesta SR
Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov záujmové pozemky dotknuté žiadnym výhľadovým
dopravným zámerom. Vzhľadom na uvedené nie sú voči zámene pozemkov pripomienky.
Referát cestného správneho orgánu sa ako cestný správny orgán miestnych komunikácií I. a II. triedy
k zámene nevyjadruje, nakoľko predmetné pozemky nie sú cestnými pozemkami miestnych komunikácií I.
a II. triedy. je miestna komunikácia III. triedy.
Podľa oddelenia správy komunikácií je ulica komunikáciou v správe mestskej časti Dúbravka. Zámenou
novovytvorených pozemkov v k. ú. Dúbravka nepríde k zásahu do komunikácií a verejného osvetlenia
v správe hlavného mesta.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene:
Bez pripomienok.
Finančné oddelenie
Neeviduje voči žiadateľke žiadne pohľadávky.
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Neeviduje voči žiadateľke žiadne pohľadávky.
Stanovisko starostu Mestskej časti Bratislava – Dúbravka 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
zameniť 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 zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 213/26 vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 213/27 a parc. č. 213/28 vo vlastníctve Zuzany
Božíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa“.

Doc. Ing. Michal Bozik, PhD, trvale bydlisko:
Dorudovacia adresa:
Zuzana Bozikovi,
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Magistrat hl. mesta SR
Oddelenie spr6ry majetku
P.imacialne nemestie 1, P.O.Box 192
814 99 Bratislava I.

Vec: Ziadosf o zrimenu dasti pozr:n*u
z parcely

i.

v k.i.

Dribravka

213l10 do parcely d. 213/2

porasty), ktor6 bola
Od roku 1981 so n6jomcom parcely d. 213, k.n Dfbravka (twald travne
v tom obdobi nevyuzivanii, zarasten6 neletovjmi kikmi a bolo ju potrebnd nasledne upravit''
Pre&netnf parcelu ObNV Bratislava IV pridelil mne amojim dvom kolegom pracovnikom
Stavebnej fakulty SVST ako odmenu za sp6covanie zastavovacej Studie na Dibravku

Glavicu.

Po delimit6cii pr6vomoci ObNV Bralislava IV' na MU Dibravka zo dia 14 5 1991 bolo
ako
rozdlenenie parcely d. 213 na parcelu d 21311 ako extravil6n a parcelu d 21312
intlavilan.N6slednevloku2002bolod'aliierozdlenenieparcelyi.2T3l2naparce|yi'213/8'
2i3l9 ako verejnj chodnik a parcelu d 213110
na
V roku 2003 mi bola odpiedan6 parcela d. 213110' ktorej vlastnictvo bolo prevedend
verejni
dcdru Zuzanu BoZikovf a v sidasnosti ju spral'ujeme spoloine Naparcele d 213l9je
kvdli
chodnik, ktori susedi s parcelou d. 213/10 na ktorej je postaveni opomi mur
geologickd
vli3koqfm rozdielom parciel o<1 08 4,8 rl:r. Pre statickd zabezpedenie a zloLitd
podmienLa nebolo v tom 6ase moZn6 oPomi mitr postavif a-Z na hranicu pozemku d 213/10
a

a.2l319.

zinll
V ostatnom obdobi sa pri q'lydovani a osadeni vecllaj5ej stavby (Parcela i" 213)
(v
pdestor verejndho chodnika, nakolko majiteL odk{rpil aj dasf parcely i: 21319
priechodnosti znadkov6ho
leo-etrickom p16ne vyznaden6 ako 213119). Pre zabezpedenie
2'4m' idor6
n[istickdho chodnika na Devin (dervend znadka) je poZadovan6 pdechodn6 Sirka
sa dosiahle len zabratim pozentu d. 213/27

Pozemok d. 213/10 z ptednej dasti slrsedi s pristupovou komunik6ciu k susednemu pozemku
a na farski irad na parcele 215/1 (vlashik Rimsko-katolicka cirkev)' Vybudovanim oplotenia
ajeho posunutim do DiiSho pozemkuje umoZnen6 vercjn6 parkova'rie n6vStevnikom kaplnky
213128'
a lokality Dribravk4 ktord je v geometrickom plane oznaien6 ako p arcela

t

boli p lng Arch'
Dodokom a d'alsimi spoluvlastnikmi vybudovan6 novd iniinierske siete (vodovod,

.NarTSe v tomto iizkom priestore (parcela d. 213/9 a 213110) v roku 2012

kanaliz6cia, rozvody nn a telekomunikadnd k6ble), hord zasahujri aj do novooddlenenjch
parciel d. 213127 a 213128 s vydufm pr6voplatnlfm stavebn;f povolenim Tieto siete st
zaznadend ako t'archy (vid'priloZeni znaleckj posudok- priloha d. 2).
Z uvedenlfch d6vodov je vlhnera kripenej parcely d 213110 zmen5en6 o tieto plochy, do
predstawje 48 m2. Ako niifuadu za tuto plochu dovol'ujem si poZiadat' ziimenu za parcelu d
213126 (vlastnik Magistrdt hlavndho mesta SR), ktoreje tej istej v-imery v zmysle piilozeneho
Znaleckdho posudku d. 39/2013.

S pozdravom

Bratislava, I 5.07.2011

Prilohy:

Geometricki pl6n zo di-a
Znaleckj posudok
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Pazehok tuky a pasienku tNalo parasteni tftvani aleba pazenok doiasne neryuzivani pre tNalitravny porast
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Druh chra1enej nehnutetnash'

2u

- achranne pesna nehnttetnej kutttnej paniatky pamiatkavej .ezetuacte ateba panialkavej
Untestnenie pazenku:
1 - Pazenakje umiestheni vzastavanah izeni obce
Ostatie parce y ievy2 adane

CAsl B: vLAsrN[ctA tNE opRAvNENE osoBy
Por. aisto Priezvisko, meno hezovL ro.tn6 piezvis^o,
niesto ttuatAho pobytu (sidlo) vlastnika

datum narcdenia, rcdne eBIo llao)

a

z.nt

Spoluvlastnicky podiel

Uaastnik pravieho vzr ah!r:

1 Hlavn6 mesto

SR Bratislava, Primaci6lne n6mestie 1, Bralislava, PSC

1/1

814 99, SR

teo :
Tituf nadob udn

utia
Rozsudok a. I C 96/201 0-104 zo dna 20.03.2012,
vziah!r
SDr,vca
1

pftv oplani dna 12.04.2012, 2-6712112

Uaastrik oravneho

2

lrestsk6 aast Bratis

lava

-Dnbravka, zatevna 2, Bratislava, PSi 84402,

SR

utia
Protokol a. 1 a8 0366
vztahu
Najomca
3 Rakns Peter r

Tituf na.lo

b ud n

1

1

0 00

zo dna 25,O5.2O1O, 2-4737110

Uaaslnik pravneho

/

Dettn narcdenia :
Titul

nadobudnuria

Najomne zmluva d.15/2009 na najom pozemku parc.e.1839/1 od '1.1.2010 do 31.12.2019, N141t14

K

vlastnikovi 4.1 je najomni vzfah na pozemok parceln6 aislo 1839/1, Nn81/14

f itu ly n a dobu dn uti a LV:
Rozhodnutie Ot Bratislava lV-katestr6lny odborV 5969/98 z 14,3.2002 ( p.e, 25 49t13, 2549112, 254913],
Ziadost o zapis 6. l!lAc/2003h74271O4 zo dna15,4.2003 aGP 4.3712000 zo dne 13.12.2002
Ziadost o zapis a. Vist.692/19884/a z 3.2.1988 - Vz 55/88
ziadost'e. MAC-06/3285/7738l21Ktzo di,a 2-2-2006 o zaois oarc. e. 32 a 33 - Z 338/06
Ziadost' e.SNNI-6931/2002/Da zo dna 30.8.2002 - Delimitaani protokor zo dna 22.8.2002 (Knpna zmluva V4054/2000 z
19.9.2002) - Vz '1705/06

Ziadost'zo dna 8.i2.2005 o ziipis podl'a pk. vl. a. 1685 a GP a.2712005 - Z 2509/05 " Vz 1705/06
Ziadost IIAG-06/35397/80263-2/Ku z 01.12.2006. GP a. 07Al2006 ^ 22585106

Informativny vipis
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alualza..akara.r.:lrFhooortalL

26.05.2014

CAsi C: TARCHY
Vecn6 bremeno podra S 22 a nasl. Zakona e. 79/1957 zb. o virobe, fozvode a spotrebe elektriny (elekt zaani
zakon) v spojenis S 69 ods.10 zekona a.65612004 z. z. o energetike a o zmene oiektc'rich zakonov v prGpech
spoloanosti ZSE Distribicia, a.s,, ICO: 36 361 5'18, so sidlon Culenova 6, 816 47 Bratislava podla
geometrick6ho pknu 4,105/2011 (GP a. 2564/2011) na pozemkoch reqistra C KN s parc,a.3175/2, 3175/3, 3175/5,
517 , 317 sta, 3',17 519, 3175110, 3175112, 317 5114, 317 5119, 3175126, 3175/33, 31 75/14, 31 75/36, 3175i38,
3175/54, 3175/65, tikaj!ce sa elektroene.getick6ho zariadenia: 2x110 kV vedenie a. 8884 na tlase Rz Lamaa ' Rz
Podvorice a 4.8886 na trase Rz stupava . Rz Lamad. Z-1326112

317 516, 317

1

S 22 a nasl. Zakona d.79/1957 zb. o virobe, rozvode a spotrebe elektiny (elektrizaani
z6kon) v spojenis S 69 ods.10 zikona e.656/20042. z. o energetike a o zmene niektorich zakonov v prospech
spolodnosti zSE Distibncia, a.s., lco: 36 36t 518, so sidlom culenova 6, 816 47 Bratislava podl'a
geometrick6ho pl6nu i. 35 735 325 - 106 (GP a.262012011) na pozemku s parcelnim dislom resistra c KN
3175/19, tikajuce sa elekiroenergetickeho zariadenia: 2x'110 kV vedenie a. 8213 a a. 8214 na trase Rz stupava .

'vecne brem.no podl'a

Rz Lamaa , 2-1323112

26pis GP a.75-40/99
GP e. 120/2003

zapis GP i.65/2003
zapis GP i.58/2004 -vz 2037/05

i. 9/93-242-815 - Vz 399/93
GP e. 712002 - vz 2624to3
Rozhodnutie Pamiatkov6ho {radu SR

Zapis GP

iislo honania: PU.06/162- l /445/Kal zo dna 21.02.2006 o vyhlaseni
ochrann6ho p6sma narodnej kultirnej pamiatky na pozemkoch Pafciel6islo 4, 5, 6, 30/3
ziad ost' Pam iatkov€h o !radu SR a- PU-06/164-1/447lKal zo dna 18,1.2006 o zapis ochrann€ho pesma
nehnutetnej kulttrnej pamiarky na pa.c. a.21312 a 21319,213h4 - z 493to6 -vz 2390106
ZApis GP a.45-2005 - Z 11S1/06
GP a.62/2005.
GP a.83/2005
GP a.3212005

Zepis GP a,10/2008
26pis g.pl. a.l'l12003c. R-252/09
Protokol o oprave chyby x-220l10
Protokof o oprave chyby a.R-307o1t1 zo dna 24.11.2011.

l
1
3

a.l32t2oll na zameranie rozostavanej stavby na pa.c.a. 8T3/8, 2-351/12
GP a, 3/2010, e, over. 106/10 na zameranie stavieb p,a. 867/1, 867/16,866/5, 1536/47 a oddelenie pozemkov p.c,
467 t14, 467 n5, Z-324Ot 10
K vlastnikovi 4.1 je n,Ljomni vzt'ah na pozemok parcelne aislo 1839/1, Nr81/14
Zapis CP

Vvsvellenie: idaie vQASn C:TARCHY be2 uvecienia pa.celneho iisla aleba pa.acloveho aisla vlastnika aleba inet aptavnenel
osahy sa tikajn vieu<ich nehnutetnosli a vSetkich astnikav a inich apravnenich as1b na liste vlastniclva

Informativny vipis

212

Aklualizacakatastralnehoport6lu: 26.05.2014

Urad 9eod6zie. kartograiie a katasba Slovenskej republiky

Wpls z xnrasrRa rueuruureur,rosri
Vytvorene cez katastralny port6Ll

Okfes: Bratislava lV
Obec BA-m,6. DOBRAVKA

Katastfalre uzem

e

Datum vyhotoven
aas vyhotoven

a

a:

DIbravka

27.05.2014
14:2ott1

vlasrlricrve e. +ozs

Wprs z lrsru
aAsf A MAJETKo|A PaDSTATA

PARCELY registra "C" evidovan6 na kataslrilnej mape
Parcetnq

iisto

Vimeta v

n2

Dtuh

pozehku

213110

201 zastavane plochy a

2l3lla

128 Zastavan6 plochy

1

5 -

18 -

18
15

a

Pdvny vztbh k stavbe evidovanej na pozedku 213/
S p1sab vyuz iv a n i a

Sp'sabvyuz p. umiest Pozenku Pfivny vzt'ah Druh ch.n

18

1
1

,204
,204

je evidovany na liste vlas{nictva aislo4857.

pazen k u.

Pozenak na ktaran je pastavene btlave budova oznaaena stpisnin eistam
Pozenak, na ktaran je dvo.

Dru h ch ran

2a1

e nej ne h n ute n asti:
Ach.anne pasna nehnutelnej kulturnej paniatky paniatkavet rczetubcie atebo pantatkavej zony
I

Uniestnente pazenku

1

Pazenak je uniestneni v zastavanan izeni obce

CAST B: 7LASTNiCIA INE aPRAVNENE aSABY
Po.. eisto Ptiezvisko, neno (nazov), rcdn€ piezvisko, detun narcdenia. rodn6 aislo (ICO)
niesto tNat6ho pobrtu (sidlo) vlaslnika
Uaasinik pr;vneho

vzlahu

a

spotuvtastnicky pactiel

vlastnik

1/1

1 Borikovai Zuzana,l

Detun narodenia :
Tituf nadobudn utia
Da rovac ia zmluva V.5952/O4 zo dna '\5.2,2005 - Vz 321105
Titul nadobudnutia Rozhodnutie o pridelen i sd pisn6ho a orientaaneho eisla a.j.: OKU-1312/1426/2009/rvli zo
dna 23.02.2009, GP a. 6/2008, z-314T

109

AASi C |ARCHY

Ziad ost' Pamiatkov6 ho nradu SR a. PU-06/164n /447lKal zo dna 18,1,2006 o zapis ochrann6ho pasma

nehnute|nej kulttrnej pamiatky -Z 493/06

Inlormativny vYpis

1i

1

Aktualizaca katasiralneho

poi(dlu

26.05.2014

MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATTSLAVY
oddelenie izemndho rozvoja mesta
Primacielne nim. 1, P. O. Box 192, 8.14 99 Bratistava 1

SNM

VaS list aislo/zo

dia

Vybavuje/inka

Naae aislo

MAGS SNM 5I850/13

MAGS ORM 59954/13-380310

ttte

zZz

ing. arch.

rarh-r7

Szaboovtr6l0

Bratislava

14.01 2014

!zemnoptaoo\ acra Inlormacta
Zuzana Bo:ikova,

Ziadatel':

Ziadost'zo dia I
03.12.l3
pozemok parc. dislo:
21 3 126, 213 /27, 213 128 podl'a vami prilozenc[,apKy
katasl|elne izemie:
Dibravka
bliziia lokalizlcia pozemku v !'izemi: BriZitske
zemer Ziadatelh:
zimena pozemkov

Uzemni pl6n hlavndho mesta SR Bratislavy, rok 2007, v meni zmien a doplnkov stanovule pre uzenre,
ktordho stdasfou sri pozemLJ parc. i:. 213126, 213127. 213128: funkiD6 lyuiitie dzemia: miitopodlazlri
zd.lavba obyneho uzemia. rozvojovd rizemie:

Funkinir.ruiitie

zemia:

milopodlain{ z:istavba obytn6ho fzemia, dislo funkcie 102
Podmienky lunkin€bo rTuZitia pl6ch
Uzemia sliziace pre b:i,vanie v rodinnich domoch a b)do\ich donoch do 4 nadzemn;ich podlazi a k nin
prislLichajice newhnutnd zariadenia - v srilade s viznanom a potrebami lizenia stavby obdianskeho
vybavenia, zelei, ihriskri, vodn6 plochy ako sldast' pateru a pl6ch zejene, dopravn6 a tech0ick6

wbavenie. garr:e, zariadenia pre poiiarnu ochranu a civjinir obranu.
V stabilizovanich rizemiach charakteru rodimej zistavby sa mdlopodtazne b!,tovd domy nepripnlfaji.
PremieSani fonlly rodinnej a m6lopodlaZnej bltovej zesravby sa preferujLi v rozvojovych rizemiach,
malopodlazn6 b),tovd domy sa uniestiujf prednostne ako prechodovd fomry medzi viacpodla2nou
bytovou zastavbou a rodinnou zristavbou alebo ako kompozidnd kostra m5lopodlaZnej zasravoy.
Podiel tunkcie b;ivania musi tvorif minim6lne 70% z celkovlich podlainich pl6ch nadzemnej iasti
zistavbl, funkdnej plochy.
Do poiru nadzernnich podlazi sa nezahir'ia podkrovie alebo posledn6 ustupujrice podlaZie, ak jeho
zasiavan6 plochaje mensia ako 50% zastavanej plochy predch6dzajiceho podtaiia.
Sp6sob-y q uZitia funkinych pl6ch
Prevl6dajrice: r6zne formy z6stavby rodinnich domov
Pripustn6: Vnzemi je pripustnd umiestriovat'najme - bltovi domy do 4 nadzcnmich podlaZi. zeleri
liniovi a ploSnf, zeleii pozemkov obyhlich budov, vodnd plochy ako s[dasf parteru a pl6ch zc]cne.
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej qrbavcnosti pre obsluhu irzemia
Pripustn6 v obmedzenom rozsahu: V izerni je pdpushr€ umiestiiovat' v obnedzenorn rozsan! nalne
zariadenia obdianskej rybavenosti lokelneiro viznamu rozptylen6 v izemi alebo ako lsra\ rnd. zarisde u
Laufnsk,7

l

poschodle.

TELEFdN
02/59 35 62 35

d dveri20€

FAX
02/59 35 64 46

BANKOVE SPOJENIE

tco

vuB

603 441

6327-012/O2oO

INTERNET
sk

www.brais ava

E I./IA L

orm@bEt6ava sk

2

telodchovy a vol'n6ho 6asu rozptilend v tzeni, solitdme stavby obdianskej \ybavenosti sliZiacc
5ir!iemu nzemiu, zariadenia drobnich prev6dzok sluzieb, zariadenla na separovani zber komunalnych
odpadov mieshreho iizmamu wiitalre komunAlnych odpadov s obsahom ikodlivin z domecnosti
Nepripustn6: V irzemi nie je pripustnd umiestiovaf najmzi - zariadenia s negativnymi iiinkami na
stavby a zariadenia v ich okoli, mAlopodlaind b]4ovd domy v stabilizovanich nzemiach rodinnich
domov, bytove domy llad 4 nadzemnd podlazia, stavby obdianskej \Tbavenosti arealovdho typu s
vysokou koncentrdciou nevstevnjkov a nerokov na obshhu izcmia, siavby na individu6lnu rekrerlciLr.
arerily priomyselnich podnikov, zariadenia prienyselnej a pol'nohospoddrskej viroby. skladovd areil).
dislribudni centrd a logisticki parky, stsvebne d!ory, CSPH s myvafliou automobilo! a plnidkolr plynu.
zarifldenia odpadoviho hospodANtva okrem pripustntch v obmedzenom rozsahu, ranzitne vedenia
rechnickej vybavenosti nsdradeniho viznamu, stavby a zariadc[ia nesivisiace s funkcic,
lntcnzita rTuiitie izemia:
Parcely sl'r sirdasfou rizemia, ktordje definovan6 ako rozvojov6 iz€mie.
Rozvojovi izemie je izenie mesta, v ktorom irzemni pl6n navrhuje novi {istavbu na doteraz
nezastavanych plochdcl! zisadnl zmenu funkdndho r]uzitia, zmenu sp6sobu z6stavby vel'k€ho rozsahu.
Vdanom tzemi izenni plen stanovuje nasledovnd regulativy intenzity vyuzitia uzemia, \iazuce sa
k uraenimu funkinimu vyuzitiul
k6d

I6cie C

Kdd

IPP

K6d

c

0,6

t02

Priesforovd usporiadanie

KZ

IZP

RD - oozenal480-000 m)

0.25

0-.10

RD - Dozemok 600 - 1000 io'
mdovC RD - poremky 300 ',150 ml

0.?2

0.,10

{r.rovd RD

-

nozedk\ 450 m:

0,32
0.50

0.20

0,30

0.35

.

hae.

.

inder.a!6-anich pli.h (IZP) ud{v! pom.r snttu uanvanlch tl6ch vo vymedrcnom izcmi flnkdnoj plochy, pnp. je.r e6ri kcellovei
vihere vFledrnCho nzcnia Je sranoveni ! zdvislosai na polohe avtznmc kontrdtneho n2-efria. na spdsobe funkdnllro vyuzilir trna

'

koc,icieni zclen. (K7, udAva pomer m.dzi zapodltatellimi plooharnizelete (zelen narastlom terene, zelen nadpodzemntmi korstukqiaorJ
r*lkolou vtn*ou rymedzcncho nzenria V regnldcii stdovuje ntro!_ na minimrihy ro^ol zelenc ! rrmcireeulovanej fu.kCncj ploch!
ap6sobl !o vr{jonjnej pFlilaosti svlaliou funkciou Steovcni je na.tmr v2tvislosil na spdsob. lunliandho ryuzitia spolohe
ro^ojoldho uzemia v rAnc' meste,
podlcl2atoalratchich plOch -lcne! uami (mr) = (Z x rozloha funkdnej plochr (mr)

.

p.

t!6ch (lFP.), dvr poher oelkove vtinery podlsziej plochy na,lzemnej r6ti zAst$lbt k celkove.ivldEre vymodundho
flochy, pnp ,iej cati Je fomrloviii ako rdimdlne fnpus$6 mieh W0ziri! rlEfrih Vyhodou tohio ukdolate|nje
zrorrmilelnosf..icdnoznndnosi $dovcnej poriodRlb !,iednoduchiL motuosa vyjadrexia daxich oadv|zntch ukuovarolov, (rnarii
a:n)1.h
iL?io1la funkcner

UPOZORNENIE:

Pozemky sa nach6dzaji v OP NKP.
lnfonnujeme Vds, ze Uzemny plen hlavndho mesta SR Bratislaly, rok 2007 ajeho aleny a doplnky 0l
a zmeny a doplnky 02 su zverejneDd na adrese:
pl =67,184.
podklady
DalSie zemnoplenovacie dokumcnt6cie a izemnoplinovacie
si zverejnend na adrese:
httpr//wwi.bratislava.sk/vismo/dokumenf2.asp?id org=700000&id=743 84&01:i3!S.
KompleNrd informAcie o Vasom zdujmovom tzemi ziskate nahliadnutim do zverejnenych horc
uvedenich dokumenlov.

http.//www.bratislava

upozoriujenre, Ze predmetom rlzennopl6novacej infotmdcie nie sI maietkovopr6vne vzfahy k pozenrku.
Uzemnopldnovacia inlorndcia na ten isty pozemok m6ze b).t'vydan6 viacerj.n Ziadatelbm.
Lizemnopldnovacia jnform6ciA

d.j. MACS ORM 59954/13-3E0310 zo dna 14. 01.201:l platijeden rok
vydania. ak nebola schvalene nov6 ilzemnopi6novacia dokumenldcia alebo jej zmen)
a doplnky. na z:1kl{de ktorich bola vyd0od.
odo dria

jej

S pozdravom

MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Primacijlne nam

1,

P. O. Box

192. AM99 Bratislava

1

SUBORNE STANOVISKO
k nivrhu na predaj/pretrrjom nehnutel'nosti hl. m. SR BratislarT'
za oblasf doprarl'

A: IDENTIFII.{CIA PODANIA:
Doilo od (oddelenie, ddtum):
Piedmet podaniai

tV6

39

j)51/,/n8

sNM. 28.11.2013

DoJ

i.

| 51850/2011

vo vlastnictve
Ziadatelky nie sri oplotend a sli;ia verejnosti ako pristupovii
Zdmena pozemkov, nakofko pozernky
cesta.

Cislo OKDSVI
Zladatell.
Katastiilne fzemie:
Parcelnd dislo:

Odoslanet

B:

Zvzana BoZiko\A
Dubravka
213/27 vo dmere cca 9 m' vo vlastnictve Ziadatel'ky
213/28 vo vlfmere cca 39 m2 \'o vlastnictle Ziadatefky
213/26 yo vy.-rnere cca,18 m2 vo llastnictve hl. m. SR
Bratislavy
Dod i. SNM -

ditun)

.IAsTKovE STANoVISIC( ODDELENiI

B1l Oddelenie doDravn6ho iniinierstva:
Pidelene (ddtum):
1.12.2013

Pod. d. oddelenia:

-380314/13

oDy481/13 - P
Spraco\ atel'

Ing. Uliine

frrcrol:

Texl stanoviska:

Z hl'adiska rieienia verejn6ho dopravn6ho rlbavenia k ziimene pozemkov v
lokalita BriZitskd ulica uv:idzame:

.

v zmysle Uzemndho

plinu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v zneni zmien a doplnkor,,

zdujmovd pozemky nie sri dotknutd Ziadnl.rn vlihl'adovlim dopravnr'm zdmerom
Vzhl'adom na uvedend vodi ziimene pozemkov nem6me pripomienky.

\ybavent (ddtunt):

Sch\li

i.1t.2013

dia (neno, ddtum):

Prina.alne nam

TELEFON
o2l59 35 61 95

I

Ins. Mikus

llposchodie,a dver

FAX
o2l59 35 64

39

5.12.2013

308

BANKOVE SPOJEN E
V0B 632701210200 603
'O 481

]NTERNET
M bratistava sk

E MAIL
okdsv@brahslava sk

82: Referdt cestn6ho sprivneho nrginu:
Pidel,ele ldLitLtm)i
04.12.2013
Spraco\alcl'/rrprol:
Ins. Koaiso\
Text stanoviska:

Pod. d. oddeienia: I oKDs 59853/li/380313

i

Vzhl'adom na to, ie predmetn6 pozemky nie su cestnimi pozen*ami miestnych komunikdcii
L a Il. triedy. k ich zdmene sa ako ceslni sprevn)- orgiin miestnych komunik6cii I- a II. triedy
nerfi adruj eme.
Brizitsk6je miestna komunikdcia IIL tried)', o stanovisko je potrebnd poZiadat' Mestskr.i dasi
Bratisiava Dubravka.

Yyba\er\e (ddtutu):
Schvihl di'a (meno, ddtum):

09.t2.2013
v z. Slimrikovd

09.t2.20t3

83: Oddelenie sDniw komunikiciii

P

leler'e (ddtunT):

5.12.2013

Pod.

i.

oddelenia:

osK

380315/2013

H6-4'15

Spncovatef /mero):
Text stanoYiska:

R. HonAthova

BriZitsk6 ulicaje komunikiicia v sprilve mestskej dasti Dfbravka Je potrebnd si vyziadat'icl'i
stanovisko. Ziimenou novovltvorenich pozemkov vk. ri. Dfbravka nepaide k z6sahu do
komunikdcii a vereindho osvetlenia v sDrave hlavndho mesta.

Yyba\ene (d'tum):
S

chr

61i1 diLa (me

no, dd tum ) :

18.12.2013

Ins. Mest'anikovd

19.

i2.201l

Mgr. Jadghlsav6
zastupkyia riMitel'a magistdtu

tlar'!i|o
I{aeistrit
ZdsiLrxca

81.i

mesta SR

Ilfiilti,rl !
.ir.iir"li iinS-isLri4iu

lrt Fr;ii.lslava

Stanovisko technickej infrastruktr:iry
Bozikov,

Ziadatel'

SNtr4 -

Predmet podania

ZdrueLra pozemlov

Katast16lne dzemie

D[brar ka

Parc.i.:213126-27

c.j.

N{ACS OUGC 59 981/20I 3-3 80 3I l
]\,{AGS SNM 51 8s0/2013
TI/631/13

a.

5.12.2013

Podpis r <d. odd.

Tr 6.j.

Ddtun prijmu

na

TI

Ditum €rped. z TI

10.1.20121

Rel'eren1 : Bal

10.

t1t.

Zisobovanie elektrickou energiou : lng. Peter Hrciko
Bez pripomienok.

517/13

El_\ 4. /13

2il1t,

Zisobovanie vodou a odkanalizovanie : lng. Daniel Pospiiil

Bez pdpomienok.

ouGC

Kt^*

s!fi

/-3

0%

MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie iivotn6ho prostredia a meslskej zelene
Primacielne nem. 1, P. O. Box'192, 814 99 Bratislava 1

Oddelenie sprlvy nehnutel'nosti
Ing. Ivan Kristof
vedici oddelenia
TU 388 995

dna

VAS list aiso/zo
MAGS 51350/13/380-108

NaSe

aislo

MACSO2?60016/II/130312

Ziimena pozemkov v k.

Vybavuje/linka
Ing A

Bralislava

Galiikovar4og

1112.2A13

f. Dibravka - rTjadrenie.

i. MAGS SNM -

5l E50/13/3803 12 zo dna 28. 1 1.2013 ste na zdklade Ziadosti p. Zuzany
1 poZiadali Oddetenie Zivotndho prostredia a mestskej
zeleneo\,]'jadreniekz6n1ene dasti pozeni(ov parc. i.2\3127, zasialand plochy a nadvoria o qimere 9
m' parc. i. 213128 zastavan6 plochy a nddvoria o vjmere 39 m? a. parc. i. 213/26, ImaIE travne pomsrl'
o {mere 48 m: v k. ri. Dtbravka, na LV d. I vo vlastnictve hl. mesta SR Braiisla\y.
Listom

Boziko\€j.
,

Novolytvoren6 pozemla nie st oplotend, s1[Zia verejnosti ako pdstupoi'li cesta. Prevod bude
realizovani podt'a $ 9a ods. 8 pism. e) zekona d. 13811991 Zb. o majetku obci vaeni neskoriich
predpisov ako pripad hodni osobili6ho zretel'a.

?o plqiud!!,ani predlozenei Ziadosti a terdmej obhliadke Oddelenie Zivorndho prostredia

a mestskej

zelene konitatuie:

-

pozemky

sa nach6dzajt v izemi, \,L1orom plati podl'a zik. NR SR 6 . 54312002 Z. z. o octuarre
prirody a kajiny v zmysle nesko*ich predpisov L stupei ochany, tj. fzemiu sa neposlq,ruje
\y3!ia ochrana
v ziujmovom fzemi nieje zdokrmentovani dslq,'t chr6nenich druhov Zivodichov, rastlin rcsp.
drevin, na pozemkoch sa lyslq,tujf nelebv6 dreviny
pozemky nie st plochami verejnej zelene,
prevod nie je v rozpore so ziujmami Zii'otn6ho prostedia, mestskej zelene, dzennou
a druho\rcu ochranou prirody a kaliny
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MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATTSLAVY
oddelenie miestnych dani a poplatkov
Blagoevova 9, P. O. Box 76, 850 05 Bratislava 55
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lng. PeSkor,t9oo

Bratislava

6.12.2013

382945/2013

Vec:

Od

poved' na

:iadosf

Na ziklade Vaiej iiadosti Vdm v zmysle $ 11 ods. 6 z,lkona i. 563D009 Z. z. o spft\e
dani (daiovj poriadok) a o zmene a doplneni niektodch zikonov oznamujeme nasledovn€:

Referit ostatnich dari neeviduje v evidencii dane 2a rDivanie verejndho priestranstva a ani
v evidencii dane za ubylovanie Zuza:ru Boiikoli,
Referrt FO dane z nehnutel'nosti neeviduje vodi menovanej iiadne pohl'ad6vky.
Refer6t komuniilneho odpadu neeviduje vodi menovanej Ziadne pohfad6vky.
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MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
finanan6 oddelenie
Primacidlne ndm. 1, P. O. Box 192, a1499 Bratislava 1

Oddelcnie sprrivy nehnutcl'nosti
3831.19/2013
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6.12.2013

Ozndmenie o pohl'adavkach

v

Na z6klade Vaiej Ziadosd vo veci r.ydislenia pohl'adlvok, Vdm timto oaumujemc. Ze
dostwnich doldadoch a informici6ch, ktord boli dorudend na llnandnd oddclcnie za obdobic

od 1.1.2010 do 06.12.2013 evidujen, c zostatok pohfadevok vodi:

Z. BoLikov'i.

,

v lehole splatnosti:
po lchote splatnosli:

0,00 €
0,00 €

Z6rovei si dovol'ujemc pripomenff, Ze finandnd oddelenie nedisponuje databizou
d.ne z nehnutelnosti. Vo veci zistenia pohi'adevok na danj z neltDutefnosti ie

o dariovnikoch

potiebn€ sa oblatif na oddelenie miestnych dani a poplatkov magistrrtu.
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Vdieni

p6n primator,

k Vriimu listu zo diia 28.11. 2013 d. MAGS SNM 51850/13-613 83327 dorudenimu mestskej
dasti B.atislava-Dfbravka dila 12.12.2013, kto{in ste na poZiadali o stanovisko k ziimene
novovytvorenich pozernkov registra,.C" v-k. u. Drlbravka vl.tvorenjch Gp d. 4212013 parc. d.
213l26-t ,,al6 tavne porasty o d'mere 48 m2 vo viastnictve hlavndho mesta SR Bratisla\,f,, LV d.
I za pozem\, parc. i,.213127- zastavane plochy a nddvoria o,,ymere q m2 aparc. t.213/2g_
zastavaid plochy a nridvoda o vjmere 39 mr zapisand na LV a. 4075 v zaysle dl. g ods. s. 3

StatutuhlavndhomestaSRBratisiavyVamomamujem,Zespredmetnouziimenoosfhlasim
s qim, Ze ked'Ze ide o zdmenu pozemku parc. d.213/26, ktod vznikol z podl.a cp 1212013
z pozemku parc. i,. 213/2, Ltor'.f' je n'erenlf' do spr6vy mestskej dasti. pozemky ziskand louto
zimenou do vlashrictva hla\,ndho mesta SR Bratisla\,], parc. i..213/2,1 a213l2g by mali b!{
zvere[d do sprii.i.y mestskej dasti Bratislava-Dibravka-

S pozdravom

VAienyi pdn
doc. RNDI. Milan Ftddnik. CSc.
primator Hlavndho mesta SR Bratislavy

Primaciilne n6mestie
814 99 Bratislava

1

Zámenná zmluva
č. .............................
uzatvorená podľa § 611 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami

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:
.......................
Variabilný symbol: ......................
IČO:
603 481
a
Zuzana Božíková, rod.
nar.
rodné číslo
bytom

(ďalej aj „zmluvné strany“)

Čl. 1
Predmet zmluvy
1. Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú.
Dúbravka, obec Bratislava – m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV, pozemku registra „C“ parc.
č. 213/2 – trvalé trávne porasty o výmere 923 m2, zapísanej na LV č. 1.
2. Zuzana Božíková je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti v k. ú. Dúbravka, obec
Bratislava – m. č. Dúbravka, okres Bratislava IV, pozemku registra „C“ parc. č. 213/10 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2, zapísanej na LV č. 4075.
3) Geometrickým plánom č. 42/2013 vyhotoveným spoločnosťou GEOŠ – g.k., s.r.o.,
úradne overeným Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislava dňa 24. 5. 2013 pod
číslom 894/2013 bol z pozemku registra „C“ k. ú. Dúbravka parc. č. 213/2 odčlenený
pozemok parc. č. 213/26 – trvalé trávne porasty o výmere 48 m2. Z pozemku registra „C“
parc. č. 213/10 k. ú. Dúbravka boli týmto geometrickým plánom odčlenené pozemky parc. č.
213/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 a parc. č. 213/28 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 39 m2.
4. Predmetom tejto zmluvy je zámena pozemkov registra „C“ v k. ú. Dúbravka
pozemku parc. č. 213/26 – trvalé trávne porasty o výmere 48 m2 za pozemky parc. č. 213/27 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m² a parc. č. 213/28 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 39 m² vytvorené GP č. 42/2013.

5. Predmetné pozemky si zmluvné strany zamieňajú tak, že:
a) Zuzana Božíková sa stane výlučnou vlastníčkou pozemku registra „C“ vytvoreného GP č.
42/2013 v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – m.č. Dúbravka, okres Bratislava IV, parc. č.
213/26 – trvalé trávne porasty o výmere 48 m²,
b) hlavné mesto SR Bratislava sa stane výlučným vlastníkom dvoch pozemkov registra „C“
vytvorených GP č. 42/2013 v k. ú. Dúbravka, obec Bratislava – m.č. Dúbravka, okres
Bratislava IV, parc. č. 213/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 a parc. č. 213/28
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m².
6. Zámena pozemkov sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu, že navrhovanou zámenou pozemkov značený turistický chodník
prechádzajúci pozemkom parc. č. 213/27 a časť komunikácie vybudovanej na pozemku parc.
č. 213/28 ostanú priechodné a prístupné pre verejnosť a skutkový stav týkajúci sa užívania
pozemkov parc. č. 213/26, parc. č. 213/27 a parc. č. 213/28 k. ú. Dúbravka sa zosúladí so
stavom právnym.
Čl. 2
Ohodnotenie predmetu zámeny
1. Podľa znaleckého posudku č. 39/2013 zo dňa 7. 6. 2013, vypracovaného Ing.
Ondrejom Sovom sú pozemky parc. č. 213/26, parc. č. 213/27 a parc. č. 213/28 k. ú.
Dúbravka ocenené nasledovne:
■ všeobecná hodnota pozemku parc. č. 213/26 – trvalé trávne porasty o výmere 48 m2, vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy je 77,44. Eur/m2, t. z. celkom 3 717,12 Eur
■ všeobecná hodnota pozemku parc. č. 213/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2,
vo vlastníctve Zuzany Božíkovej je 77,44 Eur/m2, t. z. celkom 696,96 Eur
■ všeobecná hodnota pozemku parc. č. 213/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2,
vo vlastníctve Zuzany Božíkovej je 77,44 Eur/m2, t. z. celkom 3 020,16 Eur.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že hodnota a výmera zamieňaných nehnuteľností je
rovnaká, zmluvné strany sa dohodli, že zámena predmetných pozemkov sa uskutoční bez
vzájomného finančného vyrovnania
Čl. 3
Schválenie zámeny
Zámenu predmetných nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta
SR Bratislava na svojom zasadnutí dňa .............. uznesením č. .............. ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení
neskorších predpisov. Zámena pozemkov bola schválená trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

Čl. 4
Vyhlásenia zmluvných strán
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že:
a) sú oboznámené so stavom zamieňaných nehnuteľností a v takomto stave ich preberajú,
b) sú oprávnené na zámenu predmetných pozemkov,
c) majú potrebnú právnu spôsobilosť a oprávnenie na to, aby uzavreli túto zmluvu a splnili
všetky záväzky, ktoré z nej pre nich vyplývajú,
d) nebol vydaný žiadny rozsudok, uznesenie alebo rozhodnutie súdu alebo rozhodcovského
orgánu alebo akéhokoľvek štátneho alebo správneho orgánu, ktoré by znemožňovali splnenie
povinností zmluvných strán podľa tejto zmluvy a neprebieha žiadne konanie, ktoré by mohlo
znemožniť splnenie povinností zmluvných strán podľa tejto zmluvy,
e) upúšťajú od protokolárneho odovzdania zamieňaných nehnuteľností a do držby ich
preberajú dňom účinnosti tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že im je predmet zámeny uvedený v článku 1 tejto
zmluvy dobre známy a že pozemky zamieňajú v takom stave, v akom sa tieto nachádzajú.
3. Zuzana Božíková bola oboznámená so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy k zámene nehnuteľností uvedených v článku 1, a to so
stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa14. 1. 2014, so súborným stanoviskom
za oblasť dopravy zo dňa 19. 12. 2013, so stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 10. 1.
2014 a so stanoviskom oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 17. 12. 2013;
tieto stanoviská berie na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v nich stanovené.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že na zamieňaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne
dlhy, bremená ani iné právne povinnosti.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia
tejto zámennej zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu zámeny.
Čl. 5
Všeobecné ustanovenia
1. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
2. Táto zámenná zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. Zmluva
nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej
osoby – hlavného mesta SR Bratislavy.

3. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podajú zmluvné strany spoločne
bezodkladne po podpísaní zámennej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
4. Poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí
Zuzana Božíková ako žiadateľka predmetnej zámeny. Návrh na vklad do katastra
nehnuteľností podá hlavné mesto SR Bratislava po zverejnení tejto dohody v súlade
s ustanoveniami príslušných zákonov.
5. Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými
podmienkami zmluvy.
6. Vecno-právne účinky tejto zámennej zmluvy, t. z. prechod vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam, nastane dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva v katastri
nehnuteľností.
7. Zuzana Božíková súhlasí s použitím jej osobných údajov pre účely tejto zámennej
zmluvy a so zverejnením tejto zámennej zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
8. Zámenná zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 2 budú predložené
Okresnému úradu Bratislava, katastrálnemu odboru za účelom povolenia návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a Zuzana Božíková obdrží jeden exemplár tejto
zmluvy s platnosťou originálu.
9. 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 ..........................
Hlavné mesto SR Bratislava

....................................................
Milan Ftáčnik
primátor

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

......................................................
Zuzana Božíková

