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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje

alternatívu 1
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 pozemku registra „C“
KN v k. ú. Čunovo, parc. č. 807 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 276 m2,
zapísaného na LV č. 2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok registra „C“
KN parc. č. 691/4 - ostatné plochy vo výmere 259 m2, zapísaného na LV č. 1136 vo
výlučnom vlastníctve Milana Kovašicha, s tým, že rozdiel v zamieňaných nehnuteľnostiach
vo výške 6 242,80 Eur uhradí žiadateľ,
s podmienkami:
1. Zámenná zmluva bude žiadateľom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva
nebude žiadateľom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Žiadateľ uhradí celý rozdiel v zamieňaných nehnuteľnostiach naraz do 30 dní od
podpísania zámennej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Komunikácia Petržalská ulica je označená ako komunikácia II. triedy, po ktorej premáva
MHD, napriek tomu má šírku len 5,5 m s nespevnenou krajnicou, vzhľadom k rozvojovým
plochám a nárastu obyvateľov je potrebné nevyhnutne riešiť rozšírenie koridoru
komunikácie Petržalská. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou sa
docieli rozšírenie koridoru Petržalskej ulice, ktorá je vstupnou komunikáciou do mestskej
časti Bratislava-Čunovo.
alebo
alternatívu 2
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 pozemku registra „C“
katastra nehnuteľností v k. ú. Čunovo, parc. č. 807 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
276 m2, zapísaného na LV č. 2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok
registra „C“ KN parc. č. 691/4 - ostatné plochy vo výmere 259 m2, zapísaného na LV č.
1136 vo výlučnom vlastníctve Milana Kovašicha, bez vzájomného finančného vyrovnania,

s podmienkou:
Zámenná zmluva bude žiadateľom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná
zmluva nebude žiadateľom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí
platnosť.

Komunikácia Petržalská ulica je označená ako komunikácia II. triedy, po ktorej premáva
MHD, napriek tomu má šírku len 5,5 m s nespevnenou krajnicou, vzhľadom k rozvojovým
plochám a nárastu obyvateľov je potrebné nevyhnutne riešiť rozšírenie koridoru
komunikácie Petržalská. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou sa
docieli rozšírenie koridoru Petržalskej ulice, ktorá je vstupnou komunikáciou do mestskej
časti Bratislava-Čunovo.

Dôvodová správa
PREDMET

:

Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Čunovo, pozemkov
registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 807, zapísaná na
LV č. 2, za parc. č. 691/4, zapísaná na LV č. 1136

ŽIADATEĽ

:

Milan Kovašich,

Mestská časť Bratislava – Čunovo
Hraničiarska 144/22
851 10 Bratislava
IČO: 00 641 243

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:
Pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
parc. č.
807

druh pozemku
zastavané plochy

výmera v m2
276

ZP 12/2014_
40 171,80

____ZP 84/2014
20 363,28 Eur

Pozemok vo vlastníctve Michala Kovašicha
parc. č.
691/4

druh pozemku
ostatné plochy

výmera v m2
259

LV č. _________hodnota_____
1136
33 929,00 Eur

SKUTKOVÝ STAV
Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku registra „C“ katastra
nehnuteľností parc. č. 807 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 276 m², k. ú. Čunovo,
zapísaného na LV č. 2. Pozemok sa nachádza na ulici v Bratislave. Jediný prístup na
pozemok je možný len cez pozemky vo vlastníctve žiadateľa. Zamieňaný pozemok
v súčasnosti využíva žiadateľ ako oplotenú súčasť rodinného domu so súpis. č. 324,
situovaného na pozemku parc. č. 797/2, k. ú. Čunovo. Pozemok parc. č. 807 k. ú. Čunovo
bol zverený do správy Mestskej časti Bratislava – Čunovo protokolom č. 1/1991. Následne
mestská časť Bratislava – Čunovo uzatvorila k pozemku parc. č. 807 k. ú. Čunovo nájomnú
zmluvu zo dňa 31.03.1993 v prospech žiadateľa Milana Kovašicha. Pôvodne sa na
zamieňanom pozemku nachádzala strojno-traktorová stanica, ktorá bola odstránená
z pozemku.
Žiadateľ Milan Kovašich je výlučným vlastníkom rodinného domu so súpis. č. 324,
situovaného na pozemku parc. č. 797/2, k. ú. Čunovo a pozemkov registra „C“ katastra
nehnuteľností parc. č. 797/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 222 m2, parc. č. 797/2
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2, k. ú. Čunovo, zapísaných na LV č. 334.
Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú na ulici č. 12 v Bratislave a spolu s pozemkom vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy parc. č. 807 k. ú. Čunovo sú užívané žiadateľom
ako jeden oplotený uzatvorený dvor k rodinnému domu.
Žiadateľ je zároveň vlastníkom pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č.
691/4 – ostatné plochy o výmere 259 m2, k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 1136, ktorý je
situovaný pod komunikáciou Petržalská ulica Bratislava.

Komunikácia Petržalská ulica je označená ako komunikácia II. triedy, po ktorej
premáva MHD a má šírku len 5,5 m s nespevnenou krajnicou. Komunikácia je najmä
v zimných mesiacoch nevyhovujúca a nebezpečná, preto hlavné mesto SR Bratislava
v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Čunovo rozhodlo riešiť túto situáciu
vytvorením územného koridoru o šírke 20 m, v rámci ktorého bude možné komunikáciu
rozšíriť.
V rámci uskutočnených „veľkých pozemkových úprav“ bol úsek od odbočenia
z Balkánskej ulice až po jestvujúcu studňu HČ-1 Vodárenský zdroj Čunovo už
vysporiadaný. V súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy sa v lokalite
Zichyho tably pripravuje urbanistická štúdia zameraná na vytvorenie novej obytnej zóny.
Vzhľadom k rozvojovým plochám a nárastu obyvateľov je potrebné nevyhnutne riešiť
rozšírenie koridoru komunikácie Petržalská v úseku od Vodárenského zdroja až po vstup do
mestskej časti Bratislava – Čunovo.
K pozemkom, ktoré majú byť predmetom zámennej zmluvy bol na žiadosť
oddelenia správy nehnuteľností vypracovaný znalecký posudok č. 12/2014, zo dňa
31.01.2014 znalcom Ing. Milošom Goliánom na určenie všeobecnej hodnoty
nehnuteľností. Zo znaleckého posudku vyplýva, že všeobecná hodnota pozemku parc.
č. 807 k. ú. Čunovo predstavuje sumu 40 171,80 Eur a vychádza zo sumy 145,55
Eur/m2 a všeobecná hodnota pozemku parc. č. 691/4 k. ú. Čunovo predstavuje sumu
33 929,00 Eur a vychádza zo sumy 131,00 Eur/m2. Rozdiel vo výmerách zamieňaných
pozemkov podľa vypracovaného znaleckého posudku predstavuje sumu 6 242,80 Eur.
Navrhujeme, aby rozdiel vo výmerách a hodnotách zamieňaných nehnuteľností bol
uhradený zo strany žiadateľa tak, ako sa navrhuje v 1. alternatíve predkladaného
materiálu.
Vzhľadom na skutočnosť, že zamieňaný pozemok je zverený do správy mestskej
časti Bratislava – Čunovo rozdiel v zamieňaných pozemkoch bude zo strany žiadateľa
poukazovaný v prospech hlavného mesta SR Bratislavy v hodnote 2 497,12 Eur ( čo
predstavuje 40% z rozdielu za zamieňané nehnuteľnosti ) a v prospech mestskej časti
Bratislava – Čunovo v hodnote 3 745,68 Eur ( čo predstavuje 60% z rozdielu za zamieňané
nehnuteľnosti ). Výška výnosu je stanovená podľa čl. 91 ods. 1 písm. g) Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy, ktorý stanovuje výšku výnosu z prevodu majetku zvereného do správy
mestskej časti s počtom obyvateľov do 40 000 v pomere 40% pre rozpočet Bratislavy a 60%
pre rozpočet mestskej časti.
Materiál na zámenu nehnuteľností bol z rokovania Mestskej rady hlavného
mesta SR Bratislavy zo dňa 13.03.2014 stiahnutý na návrh starostky mestskej časti
Bratislava – Čunovo. Mestská časť Bratislava – Čunovo zabezpečila vypracovanie
nového znaleckého posudku č. 84/2014 zo dňa 27.05.2014, vyhotoveného Ing. Viliamom
Antalom, Levočská 11, Bratislava podľa ktorého bola všeobecná hodnota pozemku
parc. č. 807 k. ú. Čunovo, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
stanovená na sumu 20 363,28 Eur a vychádza zo sumy 73,78 Eur/m2. V predloženom
znaleckom posudku uviedol znalec ponižujúce faktory, ktoré všeobecnú hodnotu
pozemku znižujú na sumu 73,78 Eur/m2.
Znalec, pri vypracovaní nového znaleckého posudku zohľadnil najmä
skutočnosť, že dotknutý pozemok sa nachádza v okrajovej časti Bratislavy,
v súčasnosti je využívaný ako záhrada k rodinnému domu, na pozemok je obmedzený
prístup pre hlavné mesto SR Bratislavu z dôvodu, že napojenie na verejnú
komunikáciu je možné výlučne cez pozemok Milana Kovašicha, pre riadne využitie
pozemku parc. č. 807 k. ú. Čunovo a jeho napojenie na inžinierske siete je nevyhnutné
zriadiť vecné bremeno, ktoré obmedzí užívanie týchto pozemkov jeho vlastníkmi.

Mestská časť Bratislava – Čunovo listom zo dňa 27.05.2014 požiadala
o schválenie zámeny nehnuteľností uvedenej v 2. alternatíve s tým, že pri vyrovnaní
navrhuje zohľadniť všeobecnú hodnotu pozemku parc. č. 807 k. ú. Čunovo stanovenú
novým znaleckým posudkom č. 84/2014 zo dňa 27.05.2014 bez vzájomného finančného
vyrovnania.
Mestská časť Bratislava – Čunovo zároveň apeluje na potrebu zabezpečenia
parcely č. 691/4 k. ú. Čunovo pre rozšírenie koridoru vstupnej komunikácie do
mestskej časti Bratislava – Čunovo, ktorá je v súčasnosti na základe vyjadrenia
Dopravného podniku mesta Bratislavy jednou z najnevyhovujúcejších komunikácií II
triedy, po ktorej premáva MHD.
S ohľadom na predloženú žiadosť mestskej časti Bratislava – Čunovo
predkladáme materiál na zámenu nehnuteľností v dvoch alternatívach.
Zámena pozemkov sa má uskutočniť v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (posledná zmena tohto zákona
novelou č. 507/2010 Z. z.) ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva
v tom, že zámenou sa docieli rozšírenie koridoru Petržalskej ulice, ktorá je vstupnou
komunikáciou do mestskej časti Bratislava – Čunovo. Zámenou pozemkov dosiahne hlavné
mesto SR Bratislava usporiadanie ďalšieho úseku komunikácie Petržalská ulica Bratislava.
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:
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje
pre územie, ktorého súčasťou sú pozemky 807, 691/4, funkčné využitie územia:
malopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102.
Oddelenie územných generelov a GIS :
Bez pripomienok.
Súborné stanovisko za oblasť dopravy
Nemajú pripomienky.
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 finančného oddelenia
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Čunovo
Mestská časť Bratislava – Čunovo podporuje predložený návrh pána Milana Kovašicha,
ktorý prispeje k usporiadaniu pozemku pod vstupnou komunikáciou Petržalská ulica
v Bratislave. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Čunovo prijalo uznesenie
č. 286/2013, zo dňa 10.12.2013, ktorým navrhovanú zámenu pozemkov schválilo.
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.

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 10.2.2014
___________________________________________________________________________

K bodu č. 31
Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 691/4 za parc. č. 807 s Milanom
Kovašichom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť 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 pozemku registra „C“ KN v k. ú. Čunovo,
2
parc. č. 807 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 276 m , zapísaného na LV č. 2 vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok registra „C“ KN parc. č. 691/4 - ostatné plochy vo výmere
2
259 m , zapísaného na LV č. 1136, vo výlučnom vlastníctve Milana Kovašicha, s tým, že rozdiel
v zamieňaných nehnuteľnostiach vo výške 6 242,80 Eur uhradí žiadateľ
s podmienkami:
1.Zámenná zmluva bude žiadateľom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude žiadateľom
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2.Žiadateľ uhradí celý rozdiel v zamieňaných nehnuteľnostiach naraz do 30 dní od podpísania
zámennej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Komunikácia Petržalská ulica je označená ako komunikácia II. triedy, po ktorej premáva MHD,
napriek tomu má šírku len 5,5 m s nespevnenou krajnicou, vzhľadom k rozvojovým plochám
a nárastu obyvateľov je potrebné nevyhnutne riešiť rozšírenie koridoru komunikácie Petržalská.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou sa docieli rozšírenie koridoru
Petržalskej ulice, ktorá je vstupnou komunikáciou do mestskej časti Bratislava–Čunovo.
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 10.2.2014

Zámenná

zmluva

č. 03880.....1400
uzatvorená podľa § 611 Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené:
Milanom Ftáčnikom, primátorom mesta
Peňažný ústav:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
( IBAN ) SK 8975000000000025826343
BIC – SWIFT:
CEKOSKBX
Variabilný symbol: 03880......14
IČO:
603 481
a
Milan Kovašich,
nar: .................
rodné číslo: ...........................
trvale bytom:
Čl .1
1. Predmetom tejto zmluvy je zámena nižšie uvedených nehnuteľností medzi
zmluvnými stranami.
2. Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ katastra
nehnuteľností parc. č. 807 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 276 m², k. ú. Čunovo,
zapísaného na LV č. 2; pozemok sa nachádza v okrese Bratislava V, v obci Bratislava –
mestská časť Čunovo, Záhumenná ulica Bratislava.
3. Milan Kovašich je výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ katastra
nehnuteľností parc. č. 691/4 – ostatné plochy o výmere 259 m2, k. ú. Čunovo, zapísaného na
LV č. 1136, ktorý je situovaný pod komunikáciou Petržalská ulica v Bratislave.
Čl.2
1.Pozemky uvedené v čl.1 tejto zmluvy si zmluvné strany zamieňajú tak, že Milan
Kovašich sa stane výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č.
807 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 276 m², k. ú. Čunovo, v celosti a Hlavné mesto
SR Bratislava sa stane výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností
parc. č. 691/4 – ostatné plochy o výmere 259 m2, k. ú. Čunovo, v celosti.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zámena nehnuteľností sa uskutoční bez vzájomného
finančného vyrovnania.
3. Milan Kovašich sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť Hlavnému mestu SR Bratislave
sumu 450,00 Eur ako náhradu za vypracovanie znaleckého posudku č. 12/2014, zo dňa
31.01.2014, vyhotoveného Ing. Milošom Goliánom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie
odhad hodnoty nehnuteľností, so sídlom .............ulica č. 22, Bratislava, evidenčné číslo znalca
............... na účet Hlavného mesta SR Bratislavy ( IBAN ) SK 8975000000000025826343,
BIC – SWIFT: CEKOSKBX, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný
symbol č. 3880...14 naraz, do 30 dní odo dňa podpísania tejto zámennej zmluvy oboma
zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že Milan Kovašich nezaplatí riadne a včas
cenu za rozdiel vo výmerách a vo všeobecných hodnotách zamieňaných pozemkov, je

povinný zaplatiť Hlavnému mestu SR Bratislava zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej
čiastky za každý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ust. § 545 ods.2 zákona
číslo 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a Hlavné mesto SR Bratislava je oprávnené
požadovať aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo výške presahujúcej
výšku zmluvnej pokuty.
5. Zámenu nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR
Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 26.06.2014 uznesením č. ........../2014.
Čl.3
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že poznajú stav zamieňaných nehnuteľností, a že na
nich neviaznu žiadne dlhy, bremená ani iné právne povinnosti.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia
tejto zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k nehnuteľnostiam, ktoré sú
predmetom zámeny podľa tejto zmluvy.
3. Hlavné mesto SR Bratislava môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez
predchádzajúceho písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností
v prípade, že Milan Kovašich nezaplatí dohodnutú cenu za vypracovanie znaleckého posudku.
4. Týmto nie je dotknuté odstúpenie od zmluvy podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka.
Čl.4
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené so stavom zamieňaných nehnuteľností
a v tomto stave ich preberajú.
2. Milan Kovašich bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy k zámene nehnuteľností podľa tejto zmluvy, a to so
stanoviskom oddelenia územného plánovania a rozvoja mesta zo dňa .......2014, oddelenia
životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 13.01.2014, so súborným stanoviskom za
oblasť dopravy zo dňa 15.01.2014 a so stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa
20.01.2014, a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v nich stanovené.
3. Na základe dohody zmluvných strán sa upúšťa od protokolárneho odovzdania
zamieňaných nehnuteľností a do držby ich preberajú dňom, keď sa táto zmluva stane účinnou.
Čl.5
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom, podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Účastníci zmluvy nadobudnú vlastnícke práva k zamieňaným nehnuteľnostiam
dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva katastrom nehnuteľností. Právne účinky vkladu
vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení Okresným
úradom Bratislava, Katastrálnym odborom.
3. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podajú zmluvné strany spoločne po
dodržaní podmienok stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení rozdielu
v zamieňaných nehnuteľnostiach a nákladov na vypracovanie znaleckého posudku. V prípade
omeškania so zaplatením rozdielu v zamieňaných nehnuteľnostiach podá predávajúci návrh
na vklad do katastra nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených v Čl. 2 tejto zmluvy.
4. Do doby povolenia vkladu sú zmluvné strany viazané dohodnutými podmienkami
zmluvy.
5. Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí
Milan Kovašich pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
6. Táto zámenná zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

7. Milan Kovašich súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so zverejnením
tejto zmluvy podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení
neskorších predpisov.
Čl.7
1. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Zámenná zmluva je vyhotovená v 8-ich exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú
predložené Okresnému úradu Bratislava, Katastrálnemu odboru k návrhu na vklad
vlastníckeho práva, 5 rovnopisov obdrží Hlavné mesto SR Bratislava. Milan Kovašich obdrží
po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností
vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, rovnopis zmluvy mu Hlavné mesto SR Bratislava odovzdá
až po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu
uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená 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 ..........................

Hlavné mesto SR Bratislava

Milan Kovašich

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

............................................................
Milan Kovašich

Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 691/4 za parc. č. 807
s Milanom Kovašichom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
kód uzn.: 5.2
5.2.4
5.2.7

Uznesenie č. 1134/2014
zo dňa 12. 06. 2014
Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť
alternatívu 1
schváliť 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 pozemku registra „C“
KN v k. ú. Čunovo, parc. č. 807 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 276 m2, zapísaného
na LV č. 2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok registra „C“ KN parc. č.
691/4 - ostatné plochy vo výmere 259 m2, zapísaného na LV č. 1136 vo výlučnom vlastníctve
Milana Kovašicha s tým, že rozdiel v zamieňaných nehnuteľnostiach vo výške 6 242,80 Eur
uhradí žiadateľ,
s podmienkami:
1. Zámenná zmluva bude žiadateľom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva
nebude žiadateľom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Žiadateľ uhradí celý rozdiel v zamieňaných nehnuteľnostiach naraz do 30 dní od
podpísania zámennej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Komunikácia Petržalská ulica je označená ako komunikácia II. triedy, po ktorej premáva
MHD, napriek tomu má šírku len 5,5 m s nespevnenou krajnicou, vzhľadom k rozvojovým
plochám a nárastu obyvateľov je potrebné nevyhnutne riešiť rozšírenie koridoru komunikácie
Petržalská. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou sa docieli rozšírenie
koridoru Petržalskej ulice, ktorá je vstupnou komunikáciou do mestskej časti BratislavaČunovo.

alebo
alternatívu 2
schváliť 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 pozemku registra „C“
katastra nehnuteľností v k. ú. Čunovo, parc. č. 807 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
276 m2, zapísaného na LV č. 2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok
registra „C“ KN parc. č. 691/4 - ostatné plochy vo výmere 259 m2, zapísaného na LV č. 1136
vo výlučnom vlastníctve Milana Kovašicha vzájomného finančného vyrovnania,
s podmienkami:
1. Zámenná zmluva bude žiadateľom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva
nebude žiadateľom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Žiadateľ uhradí celý rozdiel v zamieňaných nehnuteľnostiach naraz do 30 dní od
podpísania zámennej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Komunikácia Petržalská ulica je označená ako komunikácia II. triedy, po ktorej premáva
MHD, napriek tomu má šírku len 5,5 m s nespevnenou krajnicou, vzhľadom k rozvojovým
plochám a nárastu obyvateľov je potrebné nevyhnutne riešiť rozšírenie koridoru komunikácie
Petržalská. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou sa docieli rozšírenie
koridoru Petržalskej ulice, ktorá je vstupnou komunikáciou do mestskej časti BratislavaČunovo.
---

