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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemkov registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 779/1 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 202 m2, parc. č. 779/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 117 m2
a parc. č. 779/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 058 m2, zapísané na LV č. 1201,
spoločnosti COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo, Korzo Bélu Bartóka 790,
929 01 Dunajská Streda, IČO 00 168 831, za kúpnu cenu pozostávajúcu z dvoch častí:
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 154/2014 vypracovaného
znalcom Ing. Petrom Vinklérom a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemkov 188,22 Eur/m2.
Pri výmere 1377 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom 259 178,94 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny predstavuje náhradu za užívanie pozemkov registra „C“ v k. ú. Ružinov,
parc. č. 779/1,2,3 o celkovej výmere 1377 m2 za obdobie 2 roky spätne od podpisu kúpnej
zmluvy kupujúcim a vychádza zo sadzby 17,00 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. Druhá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom 46 818,00 Eur.

Tento predaj sa schvaľuje s nasledovnými podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 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.

Dôvodová správa
PREDMET

:

Návrh na schválenie predaja pozemkov v k. ú. Ružinov,
parc. č. 779/1, 779/2, 779/3

ŽIADATEĽ

:

COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda
IČO 00 168 831

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU
parc. č.
druh pozemku
výmera v m2
LV č.
779/1
zastavané plochy a nádvoria
202
1201
779/2
zastavané plochy a nádvoria
117
1201
779/3
zastavané plochy a nádvoria
1058
1201
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
spolu:
1377

SKUTKOVÝ STAV
Žiadateľ je vlastníkom stavby súpis. č. 317 – predajňa potravín na parc. č. 779/1,2,3
v k. ú. Ružinov, ktorá je zapísaná na LV č. 2988. Žiadateľ nadobudol vlastníctvo k predmetnej
stavbe na základe kúpnej zmluvy, ktorej vklad do katastra nehnuteľností pod povolený pod č. V29427/11 zo dňa 29.11.2011. Žiadateľ požiadal o odkúpenie predmetných pozemkov z dôvodu
potreby usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom zastavaným stavbou v jeho vlastníctve.
Podľa znaleckého posudku č. 154/2014 zo dňa 28.5.2014, vyhotoveného znalcom
Ing. Petrom Vinklerom, je všeobecná hodnota pozemkov stanovená vo výške 188,22 Eur/m2, t.z
pri výmere 1377 m2 je celková suma 259 178,94 Eur.
Nakoľko hl. mesto SR Bratislava nemá na predmetné pozemky so žiadateľom uzavretú
nájomnú zmluvu, kupujúci uhradí hl. m. SR Bratislave aj náhradu za užívanie pozemkov registra
„C“ v k. ú. Ružinov, „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 779/1,2,3 o celkovej výmere 1377 m2 za
obdobie 2 roky spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim v celkovej sume 46 818,00 Eur,
ktorá vychádza zo sadzby 17,00 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 pozostávajúcej zo všeobecnej hodnoty pozemkov stanovenej
znaleckým posudkom č. 154/2014 a náhrady za užívanie pozemkov kupujúcim naraz v lehote
30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami sa považujú všetky
pohľadávky predávajúceho vyplývajúce z užívania pozemkov registra „C“ v k. ú. Ružinov,
parc. č. 779/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m2, parc. č. 779/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 117 m2, parc. č. 779/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1058 m2,
kupujúcim za uspokojené.
Predaj sa bude realizovať podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako predaj pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa.

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. 779/1, 779/2, 779/3, funkčné využitie územia:
viacpodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 101, stabilizované územie.
Stanovisko technickej infraštruktúry
K predaju pozemkov nemá žiadne pripomienky.
Oddelenie dopravného inžinierstva
K predaju predmetných pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa nemáme
námietky.
Referát cestného správneho orgánu
Z hľadiska cestného správneho orgánu sa k predaju pozemkov nevyjadruje. Pozemky sa
nachádzajú pri miestnej komunikácii III. triedy Sinokvetná ul., kde príslušným cestným
správnym orgánom je Mestská časť Bratislava – Ružinov.
Oddelenie správy komunikácií
Predajom nepríde k zásahu do komunikácií a verejného osvetlenia v správe hlavného mesta.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Nakoľko na parcelách sa nachádza stavba, nemáme námietky voči predaju pozemkov.
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Neevidujú žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.
Finančné oddelenie
Neevidujú žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.
Starosta mestskej časti Bratislava – Ružinov s predajom súhlasí.
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 pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 779/1, parc. č. 779/2
a parc. č. 779/3, COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo – majetkovoprávne
usporiadanie pozemkov“.

SÚBORNÉ STANOVISKO
k návrhu na predaj/prenájom nehnuteľností hl. m. SR Bratislavy
za oblasť dopravy
A: IDENTIFIKÁCIA

PODANIA:

I Pod.č. I MAGS

Došlo od (oddelenie, dátum):

OSN/27.01.2014

Predmet podania:

predaj pozemkov zastavaných
nadobúdateľa - Mierová ul.
COOP Jednota Dunajská Streda
Ružinov
779/1, 779/2, 779/3
I Pod.č. I

Ziadateľ:
Katastrálne územie:
Parcelné číslo:
Odoslané: (dátum)

SNM 41171/2014

stavbou

vo

vlastníctve

B: ČIASTKOVÉ STANOVISKÁ ODDELENÍ:
B1: Oddelenie dopravného inžinierstva:
30.1.2014
Pridelené (dátum):
Spracovateľ (meno):
Text stanoviska:

Pod.

Č.

oddelenia:

16071/2014
ODI/62/14-p

Ing. Mičková

Z hľadiska riešenia verejného dopravného vybavenia k predaju pozemkov parc. č.
779/1 , 779/2 a779/3 (ide o pozemky pod predajňou potravín vo vlastníctve žiadateľa)
uvádzame:
~

V zmysle ÚPN hl. m. SR Bratislavy, 2007 v znení zmien a doplnkov nie sú predmetné
pozemky dotknuté žiadnym výhľadovým zámerom dopravy.

Na základe uvedeného k predaju predmetných
vlastníctve žiadateľa nemáme námietky.
Vybavené (dátum):
Schválil diía (meno, dátum):

5.2.2014
Ing. Mikuš

B2: Referát cestného správneho orgánu:
29.01.2014
Pridelené (dátum):
Spracovateľ (meno):

Primaciálne

nám. 1, III. poschodie,

TELEFÓN
02/593561

95

FAX
02/59356439

pozemkov zastavaných

stavbou vo

15.2.2014

Pod

Č.

oddelenia

OKDS
16070

41221/2014-

Iveta Il10vá

č. dveri 308
BANKOVÉ SPOJENIE
VÚB 6327012/0200

IČO
603481

INTERNET
E-MAIL
www.bralislava.skokdsv@bralislava.sk

Text stanoviska:
Z W'adiska cestného správneho orgánu k predaju pozemkov parcelné č. 779/1 o výmere 202
m 779/2 o výmere 117 m2 a 779/3 o výmere 1058 m2 pod stavbou sa nevyjadrujeme.
Pozemky sa nachádzajú pri miestnej komunikácií III. triedy Sinokvetná ul., kde príslušným
cestným správnym orgánom je Mestská časť Bratislava - Ružinov.
2,

Vybavené (dátum):
Schválil dňa (meno, dátum):

30.01.2014
v z. Ing. Slimáková

B3: Oddelenie správy komunikácií:
29.1.2014
Pridelené (dátum):
Spracovateľ (meno):
Text stanoviska:

Pod.

130.01.2014

Č.

oddelenia:

OSK 16072/2014
Há-70

R. Horváthová

Predmetné pozemky p. Č. 779/1, 779/2 a 779/3 v k. ú. Ružinov nie sú v správe Wavného
mesta. Predajom nepríde k zásahu do komunikácií a verejného osvetlenia v správe Wavného
mesta.
Vybavené (dátum):
Schválil dňa (meno, dátum):

3.2.2014
Ing. Mešťaníková

13.2.2014

Ing. K-tietoslava Čurná
zástupkyňa riaditeľa magistrátu

Magistrát hJa~néhomesta SR
z'
. ~ra~lslavy
astyp?fl ľla~!Jteľa magistrátu
814' ~~macla.lne n~m. č.l
,

Bl.~_tlslava

Kúpna zmluva č. 048802051300
uzatvorená medzi zmluvnými stranami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika
zastúpené:
Milan Ftáčnik, primátor mesta
Peňažný ústav:
Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu:
(IBAN) SK89 7500 0000 0000 2582 6343
BIC-SWIFT: CEKOSKBX
IČO:
00 603 481
(ďalej len „predávajúci“)
a
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda
zastúpená:
: Ing. Ľudovít Kulcsár - predseda predstavenstva
Ing. Lóránt Vida - člen predstavenstva
IČO
: 00 168 831
zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Trnava, Oddiel: Dr., Vl. č. 129/T
(ďalej len „kupujúci“)

Čl. 1.
Predmet a účel zmluvy
1) Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov
registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 779/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 202 m2,
parc. č. 779/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m2, parc. č. 779/3 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1058 m2, zapísaných na LV č. 1201.
2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva nehnuteľnosti
v k. ú. Ružinov, pozemky registra „C“, parc. č. 779/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
202 m2, parc. č. 779/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m2, parc. č. 779/3 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1058 m2

Čl. 2
Kúpna cena
1) Predávajúci predáva pozemky uvedené v čl. 1 odsek 2 tejto zmluvy za kúpnu cenu
celkom 305 996,94 Eur, (slovom: tristopäťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť Eur deväťdesiatštyri
centov), kupujúcemu, ktorý pozemok za túto cenu kupuje.
Táto cena pozostáva z dvoch častí: Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na sumu
188,22 Eur/m2. Pri výmere 1377 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom
259 178,94 Eur.
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Druhá časť kúpnej ceny vo výške 46 818,00 Eur predstavuje náhradu za užívanie pozemkov
registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 779/1, 779/2, 779/3 o celkovej výmere 1377 m2
za obdobie 2 roky spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim a vychádza zo sadzby
17,00 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
2) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške 259 178,94 Eur
na účet predávajúceho č. (IBAN) SK89 7500 0000 0000 2582 6343, vedený
v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 4880...14 naraz do 30 dní odo
dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
3) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu sumu 46 818,00 Eur ako
náhradu za užívanie pozemkov uvedených v čl. 1 ods. 2 za obdobie 2 roky spätne
od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim na účet hlavného mesta SR Bratislavy (IBAN)
SK58 7500 0000 0000 2582 8453, vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,
variabilný symbol č. 4880...14 naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy
obidvoma zmluvnými stranami.
4) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas
celkovú kúpnu cenu, je povinný 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. a predávajúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody
spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
Takisto je kupujúci v prípade neuhradenia celkovej kúpnej ceny riadne a včas povinný
zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2
Občianskeho zákonníka.
5) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu náklady na vyhotovenie
znaleckého posudku č. 154/2014 v sume 250,00 Eur na účet hlavného mesta SR Bratislavy
(IBAN) SK37 7500 0000 0000 2582 9413, vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,
variabilný symbol č. 4880...14 naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy
obidvoma zmluvnými stranami.
6) Uhradením kúpnej ceny v lehote stanovenej v Čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy sa považujú
všetky pohľadávky predávajúceho vyplývajúce z užívania pozemkov uvedených v Čl. 1 ods. 2
tejto zmluvy kupujúcim za uspokojené.

Čl. 3
Ťarchy
1) Predávajúci prehlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy,
bremená, ani iné právne povinnosti.
2) Predávajúci prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol, ku dňu uzavretia tejto
kúpnej zmluvy, uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.

Čl. 4
Odstúpenie od zmluvy
1) Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho
písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak
kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v stanovenej lehote.
2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá.
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Čl. 6
Osobitné ustanovenia
1) Prevod nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR
Bratislavy dňa 6.6.2013 uznesením č. ..../2014, v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
predaj pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.
2) Kupujúci prehlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v Čl. 1 ods. 2 dobre známy a
že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza.
3) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy, a to
so stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta z 21.5.2014, stanoviskom technickej
infraštruktúry z 31.1.2014, súborným stanoviskom za oblasť dopravy z 5.2.2014 a
stanoviskom oddelenia životného prostredia a zelene z 30.1.2014.
4) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5) Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností.

Čl. 7
Platnosť a účinnosť zmluvy
1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými
stranami.
2) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
(Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej
osoby – predávajúceho.
3) Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Správy
katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu o povolení vkladu. Dňom
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva prechádzajú
na kupujúceho všetky práva a povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti.
4) Kupujúci súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely tejto kúpnej zmluvy
a so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.
5) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci po dodržaní podmienok
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.z. po zaplatení kúpnej ceny ako aj náhrady
za vypracovanie znaleckého posudku. Za zaplatenie kúpnej ceny a aj náhrady za vypracovanie
znaleckého posudku sa považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania
so zaplatením kúpnej ceny sa kúpna cena považuje za zaplatenú až po zaplatení sankcií
uvedených v Čl. 2 tejto zmluvy.
6) Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú účastníci tejto zmluvy viazaní
dohodnutými podmienkami zmluvy.
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Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1) Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy v celom rozsahu,
neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená.
2) Na znak súhlasu potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi.
3) Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 6-ich exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle
predávajúci na Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu za účelom povolenia vkladu
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy obidvomi
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto
zmluvy, rovnopis zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcemu až po podaní návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

V Bratislave, dňa .....................
Predávajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

V Bratislave, dňa ........................
Kupujúci:
COOP Jednota Dunajská Streda,
spotrebné družstvo

________________________________
Milan Ftáčnik
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

_________________________________
Ing. Ľudovít Kulcsár
predseda predstavenstva

––––––––––––––––––––––––––––––––
Ing. Lóránt Vida
člen predstavenstva

