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Informácia 
 
 
2. Bod 5.2.2 protokolu 
Pri kontrole účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku kontrolná skupina zistila, 
že kontrolovaný subjekt na účte 0421 viedol investície, ktoré boli v roku 2008 a v  
predchádzajúcich účtovných obdobiach zaradené do užívania, pričom o tejto skutočnosti v 
roku 2008 nebolo účtované. Týmto konaním došlo k porušeniu § 3 ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona 
o účtovníctve ako aj § 2 ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31. 
V rámci kontroly nadobúdania dlhodobého majetku kontrolná skupina preverila zaradenie 
nehnuteľností nadobudnutých vydržaním vlastníckeho práva v roku 2008. O zaradení 
vydržaných nehnuteľností do majetku hlavného mesta bolo účtované až v novembri 2009 
napriek tomu, že vlastnícke právo bolo nadobudnuté v roku 2008, čím došlo k porušeniu § 3 
ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona o účtovníctve ako aj § 32 ods. 9 opatrenia MF SR č. 
MF/16786/2007-31. 
 
Stanovisko hlavného mesta: 
1. Výkup pozemkov v hodnote 1 146 221 Eur (34 531 052 Sk) 
Ide o výkup pozemkov za účelom majetkovoprávneho dousporiadania pozemkov ku stavbám 
kanalizačného zberača A VIII-8-1 v komunikácii A2, oporného múru kanalizačného zberača a 
nadväzných investícií mosta Lafranconi, ľavobrežné predmostie OS Dlhé diely Karlova Ves z 
rokov 1993, 1994, ktoré sú evidované v inventúrnom súpise nedokončených investícií účet 
042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. 
 
Prijaté opatrenie: 
Doriešiť zaradenie prípadu výkupu pozemkov v hodnote 1 146 221 Eur (34 531 052 Sk) 
evidovaného na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Opatrenie sa priebežne 
plní – po vypracovaní nových geometrických plánov jednotlivé uzavreté kúpne zmluvy budú 
zaslané na zápis do katastra nehnuteľností a následne zaradené do majetku hlavného mesta. 
 
Stav k 30. 9. 2011: 
Opatrenie sa priebežne plní - oddelenie správy nehnuteľností magistrátu vykonalo v 
súčinnosti s finančným oddelením vyradenie vykúpených pozemkov evidovaných na 
uvedenom účte 042, ktoré už prešli do vlastníctva hlavného mesta. Sú to pozemky v hodnote 
16 729 630 Sk. Nevysporiadané zostali vykúpené pozemky v hodnote (17 801 422 Sk) -      
590 898,96 eur, ktoré nie sú zapísané v katastri nehnuteľností ako vlastníctvo hlavného mesta. 
 
Oddelenie správy nehnuteľností magistrátu predložilo oddeleniu koordinácie dopravných 
systémov a výstavby fotokópie zmlúv, na základe ktorých boli vykúpené časti pozemkov v 
celkovej hodnote 210 247,69 eur pre výstavbu kanalizačného zberača A VIII-8-1 v 
komunikácii A2, oporný múr kanalizačného zberača a nadväzujúcich investícií mosta 
Lafranconi, ktorú realizovalo oddelenie výstavby a pozemky neboli vložené v katastri 
nehnuteľností a tým sa hlavné mesto nestalo ich vlastníkom. Neboli predložené doklady na 
základe ktorých bola zaplatená kúpna cena (11 752 500 Sk) 390 111,53 eur. Z dôvodovej 
správy predloženej v septembri 1994 mestskému zastupiteľstvu ku schvaľovaniu kúpy týchto 
pozemkov vyplýva, že výkup bol realizovaný pre stavby dokončené ešte v roku 1991, bez 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Z kópií dokladov preukazujúcich zaplatenie 
kúpnej ceny 210 247,69 eur za výkup pozemkov, ktoré neboli zapísané v listoch vlastníctva 
ako vlastníctvo hlavného mesta, vyplývajú nasledovné závery: 
 



 
 
 
 
 
1. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre uvedené investície nevybavovalo oddelenie 
výstavby, pretože nebolo na takúto činnosť vybavené. Prípravu stavieb, vrátane 
majetkovoprávneho vysporiadania zabezpečoval GIB. 
 
2. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi stavbami, začaté v roku 1992 
podľa geometrických plánov z roku 1992, nebolo dokončené. Vykúpené boli len tie časti 
pozemkov a tie spoluvlastnícke podiely, ktorých vlastníci boli známi. 
 
3. V kúpnych zmluvách bolo dohodnuté, že kúpna cena bude zaplatená v lehote do 30 dní od 
uzavretia kúpnej zmluvy, nie až po povolení vkladu vykúpených častí pozemkov do katastra 
nehnuteľností. 
 
4. Vzhľadom k tomu, že podľa geometrických plánov novovytvorené parcely pre uvedené 
objekty sa skladali z častí – dielov vykupovaných pozemkovoknižných parciel, resp. stavu 
„C“ v katastri nehnuteľností. Bez vykúpenia všetkých spoluvlastníckych podielov a dielikov 
tvoriacich novovytvorené parcely, nebolo možné povoliť vklad do katastra nehnuteľností. Ak 
boli z časti parcely, ktorá bola vykúpená, vytvorené samostatné nové parcely (nie jedna veľká 
parcela), v takom prípade bolo možné požiadať o vklad časti parcely vykúpenej jednotlivými 
zmluvami. Hlavné mesto by sa stalo podielovým spoluvlastníkom novej parcely, vytvorenej z 
vykúpenej časti pôvodnej parcely. 
 
5. Tým, že vykúpené časti parciel neboli v katastri nehnuteľností zavkladované, pôvodné 
pozemky neboli zmenšené o vykúpené diely a nové parcely neboli zapísané do listov 
vlastníctva, ani zakreslené do katastrálnej mapy, došlo k zmenám vo vlastníckych vzťahoch. 
Niektoré pozemky boli prečíslované, zlúčené s inými pozemkami, odpredané, dedené a sú 
zapísané v listoch vlastníctva ako vlastníctvo tretích osôb. Väčšina pozemkov je ešte 
evidovaná ako vlastníctvo pôvodných predávajúcich, prípadne ich dedičov, aj s vykúpenou 
časťou. 
 
6. Opätovným predajom pozemku, resp. jeho časti tretej osobe, mohlo dôjsť k naplneniu 
skutkovej podstaty trestnému činu. 
 
7. Základný predpoklad pre zápis vlastníckeho práva vykúpených častí parciel, resp. 
spoluvlastníckych podielov je možný len vyhotovením nových geometrických plánov, 
ktorými budú z vykúpených častí parciel vytvorené samostatné nové parcely, aj keď budú 
mať malé výmery. Následne sa hlavné mesto musí pokúsiť pri tých pozemkoch, kde ich 
vykúpené časti vlastnia ešte pôvodní vlastníci, prípadne ich dedičia, uzatvoriť s nimi dohody 
o uznaní vlastníckeho práva a požiadať o vklad vlastníckeho práva týchto nových parciel do 
katastra nehnuteľností. 
 
8. Ak má hlavné mesto originály kúpnych zmlúv s overenými podpismi predávajúcich, môže 
sa pokúsiť požiadať o povolenie vkladu týchto zmlúv, ak nedošlo k prečíslovaniu parciel, 
znemožňujúcemu vklad na základe pôvodnej zmluvy povoliť a zapísať vykúpený pozemok do 
katastra nehnuteľností. Doterajší výklad § 47 Občianskeho zákonníka znemožňoval podať 
návrh na vklad zmluvy po uplynutí troch rokov od jej uzavretia. Podľa nového výkladu tohto 
ustanovenia, kúpna zmluva je platná aj účinná dňom jej uzavretia (v predložených zmluvách 
je podľa nesprávneho výkladu uvedené, že účinnosť zmlúv vzniká až povolením vkladu do 
katastra). Domnienka o odstúpení od zmluvy po uplynutí troch rokov, ak nebol podaný návrh 



na rozhodnutie, sa nevzťahuje na návrh na vklad. Vkladom do katastra nehnuteľností 
vznikajú, menia sa a zanikajú zmluvné vecné práva k nehnuteľnostiam. Návrh na vklad je 
možný, ak nedošlo k zmene vlastníctva aj po uplynutí troch rokov. Znamená to, že účastníci 
zmluvy môžu podať návrh na vklad práva z nej vyplývajúceho dovtedy, pokiaľ sa nezmenili 
vlastnícke vzťahy znemožňujúce vklad podľa tejto zmluvy vykonať. Tým, že je zmluva platná 
aj účinná dňom jej uzavretia, sú účastníci viazaní prejavmi svojej vôle. 
 
 
9. V ostatných prípadoch, ak predmetná časť pozemku už bola odpredaná tretej osobe, je 
možné sa pokúsiť získať prevod vlastníckeho práva vykúpenej časti parcely od nového 
vlastníka s tým, že vlastník, od ktorého hlavné mesto vykúpilo pozemok, zaplatí kúpnu cenu 
novému vlastníkovi. Uvedené riešenie sa javí ako možné z dôvodu, že pozemok je zastavaný 
inžinierskou stavbou, resp. zaťažený kanalizačným potrubím, preto má pre nového majiteľa 
nižšiu využiteľnosť. Ak sa dohoda nedosiahne, je už len posledná možnosť podať žalobu na 
súd o určenie vlastníckeho práva. Nárok na vrátenie kúpnej ceny od predávajúcich, ktorí 
pozemok druhýkrát predali, je už premlčaný.  
Z prijatých opatrení sa podarilo vysporiadať vo finančnom vyjadrení takmer polovicu 
pozemkov, ktoré boli vykúpené, vyplatená bola kúpna cena a vlastnícke právo povolením 
vkladu do katastra nehnuteľností prešlo na hlavné mesto. U ostatných pozemkov, ktoré boli 
vykúpené, vyplatená bola aj kúpna cena, ale vlastnícke právo neprešlo na hlavné mesto, je 
potrebné právne vzťahy vysporiadať vyššie uvedeným spôsobom, individuálne každú parcelu. 
Základným úkonom je zabezpečenie vypracovania geometrických plánov, ktorými sa z 
vykúpených dielikov alebo ich podielov vytvoria samostatné parcely. Následne tam, kde je to 
možné, vlastnícke vzťahy k jednotlivým pozemkom vysporiadať dohodou s predávajúcimi, 
alebo ich dedičmi. Ak dohoda nebude možná, jediným riešením je uplatniť vlastnícke práva 
žalobami na súde, čo je časovo náročné. 
Prijaté opatrenie bolo sčasti splnené tým, že sa vyradili vykúpené pozemky evidované na účte 
042, ktoré už prešli do vlastníctva hlavného mesta. Ide o pozemky v hodnote 16 729 630 Sk. 
Zvyšné vykúpené pozemky v hodnote (17 801 422 Sk) 590 898,96 eur, ktoré nie sú zapísané 
v katastri nehnuteľností ako vlastníctvo hlavného mesta je potrebné vysporiadať vyššie 
uvedeným postupom. Vysporiadanie zvyšných pozemkov je proces časovo a finančne 
náročný. Predpokladáme, že niektoré prípady budú riešené súdnou cestou.  
 
 
Stav k 31. 3. 2012: 
Opatrenie sa priebežne plní – oddelenie koordinácie dopravných systémov obdržalo od 
oddelenia správy nehnuteľností fotokópie zmlúv, na základe ktorých boli vykúpené časti 
pozemkov v celkovej hodnote 210 247,69 eur pre stavby dokončené ešte v roku 1991, ktoré 
realizovalo bývalé oddelenie výstavby bez majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. 
Následné majetkovoprávne vysporiadanie začaté v roku 1992 nebolo dokončené z dôvodu, že 
niektoré časti pozemkov tvoriacich novovytvorené parcely mali neznámych vlastníkov a bez 
vykúpenia všetkých spoluvlastníckych podielov tvoriacich novovytvorené parcely nebolo 
možné povoliť vklad do katastra nehnuteľností. 
Pre zápis vlastníckeho práva vykúpených častí parciel je potrebné vytvoriť samostatné nové 
parcely vyhotovením nových geometrických plánov. Nové geometrické plány budú obstarané 
následne po schválení potrebnej finančnej čiastky, pretože v rozpočte hlavného mesta na rok 
2012 neboli na uvedený účel vyčlenené finančné prostriedky. 
 
 
Stav k 30. 9. 2012: 
Opatrenie sa priebežne plní – pre zápis vlastníckeho práva vykúpených častí parciel je 
potrebné vytvoriť samostatné nové parcely vyhotovením nových geometrických plánov. Nové 



geometrické plány budú obstarané po schválení potrebnej finančnej čiastky v rozpočte 
hlavného mesta. Na rok 2012 nebola na tento účel finančná čiastka schválená, požiadavka je 
opätovne uplatnená na zaradenie do rozpočtu na rok 2013. 
 
 
Stav k 31. 3. 2013: 
Opatrenie sa priebežne plní – pre zápis vlastníckeho práva vykúpených častí parciel je 
potrebné vytvoriť samostatné nové parcely vyhotovením nových geometrických plánov. Nové 
geometrické plány budú obstarané po schválení potrebnej finančnej čiastky v rozpočte 
hlavného mesta. Na rok 2013 nebola na tento účel finančná čiastka schválená, požiadavka sa 
opätovne zaradí do návrhu na zmeny rozpočtu na rok 2013. 
 
 
Stav k 30. 9. 2013: 
Opatrenie sa priebežne plní – na plnenie daného opatrenia boli oddeleniu koordinácie 
dopravných systémov magistrátu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 20 000 eur pri 
zmene rozpočtu hlavného mesta na rok 2013 (uznesenie mestského zastupiteľstva                   
č. 1148/2013 zo dňa 26. a 27. 6. 2013). Pridelené finančné prostriedky sú určené na obstaranie 
geometrických plánov na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov ku stavbám 
kanalizačného zberača A VIII-8-1 v komunikácii A2, oporného múru kanalizačného zberača a 
nadväzných investícií mosta Lafranconi, ľavobrežné predmostie OS Dlhé diely Karlova Ves z 
rokov 1993, 1994. 
V súčasnosti nemá hlavné mesto vysúťaženého dodávateľa geodetických prác. Nová rámcová 
zmluva bude až na rok 2014, pre potreby oddelenia správy nehnuteľností magistrátu 
momentálne robia geodeti práce len na priamu ponuku, nakoľko ide o nízke ceny. Po 
uskutočnení verejnej súťaže na výber dodávateľa geodetických prác a uzatvorení rámcovej 
zmluvy s novým dodávateľom, budú obstarané geometrické plány na majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov k vyššie uvedeným stavbám. 
 
 
Stav k 31. 3. 2014: 
Opatrenie sa priebežne plní – oddelenie koordinácie dopravných systémov obstaralo 
geometrické plány na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov ku stavbám kanalizačného 
zberača A VIII-8-1 v komunikácii A2, oporného múru kanalizačného zberača a nadväzných 
investícií mosta Lafranconi, ľavobrežné predmostie OS Dlhé diely Karlova Ves z rokov 
1993,1994. Pripravujú sa mimosúdne dohody a žaloby na určenie vlastníckeho práva. Bude 
potrebné obstarať ďalšie geometrické plány, ktorých potreba bola zistená až po dodaní už 
obstaraných geometrických plánov. 
Oddelenie správy nehnuteľností uskutočňovalo v roku 2013 prípravu a šetrenie právnych 
podkladov potrebných k odstráneniu a doriešeniu výkupu pozemkov v sume 555 321,98 eur 
(16 729 630 Sk). V čase od 26. 10. 2013 do 31. 12. 2013 oddelenie plnilo viaceré úlohy na 
odstránenie nedostatkov v účtovaní pozemkov spojené s inventarizáciou k 31. 12. 2013. 
Počnúc rokom 2014 odstráni oddelenie z účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku, z položky Výkup pozemkov z celkovej čiastky 1 146 221 eur čiastku vo výške       
555 321,98 eur, nakoľko šetrením bolo zistené, že sa jedná o pozemky, ku ktorým hlavné 
mesto nadobudlo vlastnícke právo a eviduje ich na listoch vlastníctva pre hlavné mesto. V 
súčasnosti prebieha verejné obstarávanie (geodetické služby – nadlimitná zákazka s 
elektronickou aukciou), ktoré bude ukončené asi o mesiac. 
 
Stav k 30. 9. 2014: 
Opatrenie sa priebežne plní – oddelenie správy nehnuteľností sa zaviazalo splniť úlohu z 
predmetného opatrenia tak, že odstráni a zúčtuje čiastku v sume 555 321,98 eur z účtu 042 –
nedokončené investície do konca roka 2014, nakoľko táto úloha vyžaduje väčší časový 



priestor a vzhľadom na plnenie aj iných úloh uložených oddeleniu správy nehnuteľností. 
Podľa požiadaviek zodpovedných oddelení môže oddelenie správy nehnuteľností zabezpečiť 
obstaranie ďalších geometrických plánov, ktoré budú potrebné pre doriešenie 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. Verejné obstarávanie na geodetické služby bolo 
ukončené v apríli 2014 podpísaním Rámcovej zmluvy s vysúťaženými dodávateľmi. 
 
 
Stav k 31. 3. 2015: 
Opatrenie sa priebežne plní – oddelenie správy nehnuteľností, referát evidencie, 
inventarizácie a správy v priebehu od októbra 2014 odstránilo z účtu 042 – nedokončené 
investície,  s celkovej sumy 1 155 681,21Eur, čiastku vo výške 560 052,10Eur t.j. za pozemky 
ku ktorým bolo šetrením zistené, že hlavné mesto SR Bratislava nadobudlo vlastnícke právo 
a eviduje vykúpené pozemky na listoch vlastníctva. Jednalo sa o nasledovné výkupy:   
Zdenka KRATOCHVÍLOVÁ                                        142 500,00,-Sk  /       4 730,13Eur 
Dionýz KRATOCHVÍLA                                              157 500,00,-Sk  /       5 228,04Eur 
Notársky úrad JUDr.Mária MALÍKOVÁ                      430 530,00,-Sk  /      14 290,98Eur 
Irena TICHÁ                                                               2 747 100,00,-Sk  /       91 187,01Eur 
Gejza PLESCH                                                           2 747 100,00,-Sk  /       91 187,01Eur  
Alžbeta DANIELISZOVÁ                                         5 323 700,00,-Sk  /      176 714,47Eur 
Gejza PLESCH                                                           2 661 850,00,-Sk  /       88 357,23Eur 
RNDr.Gustáv PLESCH                                              2 661 850,00,-Sk  /       88 357,23Eur 
Spolu:                                                                        16 871 630,00,-Sk   /    560 052,10Eur  

Ku pozemkom, za ktoré hlavné mesto SR Bratislava zaplatilo kúpne ceny uvedeným 
súkromným osobám, sme nadobudli vlastnícke právo v katastri nehnuteľností. Pri Zdenke 
a Dionýzovi KRATOCHVÍLOVI sa jednalo o výkup pozemku pod komunikáciou v Karlovej 
Vsi – Dlhé diely. Notárskemu úradu JUDr. Márii MALÍKOVEJ sme zložili kúpnu cenu za 
pozemok v Podunajských Biskupiciach a p. Irene TICHEJ, Gejzovi PLESCHOVI, Alžbete 
DANIELISZOVEJ a RNDr. Gustávovi PLESCHOVI sme zaplatili kúpnu cenu za pozemky 
pod našim areálom Čierny les v katastrálnom území Ružinov.  

Ku 31.12.2014 na účte 042 – nedokončené investície zostala čiastka 595 629,11Eur 
pozostávajúca z výkupov pozemkov od subjektov: 
JUDr.Mária KOLAŘÍKOVÁ                                      214 711,00,-Sk   /    7 127,10Eur 
Mgr.Viera KUNZOVÁ                                               214 711,00,-Sk   /    7 127,10Eur 
Ing.Alena MINIARIKOVÁ                                        107 369,00,-Sk   /    3 564,00Eur 
Ing.Daniel JÓNA                                                        107 369,00,-Sk   /    3 564,00Eur 
Mária MIŠÍKOVÁ                                                      240 900,00,-Sk   /    7 996,42Eur 
Jozef PETRISKO                                                        153 048,50,-Sk   /    5 080,28Eur 
Ružena PETRISKOVÁ                                              153 048,50,-Sk   /    5 080,28Eur 
Zuzana NEUSCHLOVÁ                                              51 000,00,-Sk   /    1 692,89Eur 
Ing.Eugen HORVÁTH                                                 49 500,00,-Sk   /    1 643,10Eur 
Dr.Ingrid VALENTINOVÁ                                           8 800,00,-Sk   /       292,11Eur 
Dr.Marián VALENTIN                                                  1 760,00,-Sk   /         58,42Eur 
Miloš ANGER                                                            101 640,00,-Sk   /    3 373,83Eur 
Elena ANGEROVÁ                                                    101 640,00,-Sk   /    3 373,83Eur 
Doc.Ing.Peter KÚDEĽA                                             180 000,00,-Sk   /    5 974,91Eur 
Doc.Ing.Peter KÚDEĽA                                             164 125,00,-Sk   /    5 447,95Eur 
Mária KÚDEĽOVÁ                                                    180 000,00,-Sk   /    5 974,91Eur 
Kanalizačný zberač AVIII-8-1, k.ú.Karlova Ves                                       67 371,13Eur 
 
Alojz FORNÚSEK                                                      248 400,00,-Sk   /     8 245,37Eur 
Karol FORNÚSEK                                                      124 200,00,-Sk   /     4 122,68Eur 
Iveta FORNÚSEKOVÁ                                               124 200,00,-Sk   /     4 122,68Eur 
OS Dlhé diely 4.stavba, k.ú.Karlova Ves                                                    16 490,73Eur 



 
Doc.JUDr.Milan ŠIMOVIČ                                              3 000,00,-Sk  /          99,58Eur 
Etela ŠIMOVIČOVÁ                                                        3 000,00,-Sk  /          99,58Eur 
Samuel HLIVA                                                           1 251 000,00,-Sk  /   41 525,59Eur 
Blanka HLIVOVÁ                                                      1 251 000,00,-Sk  /   41 525,59Eur 
Pri diaľnici v Mlynskej doline, k.ú.Karlova Ves                                          83 250,34Eur 
 
Karol BOHUNSKÝ                                                         28 500,00,-Sk  /        946,03Eur 
Edita BRIDOVÁ                                                              64 500,00,-Sk  /     2 141,01Eur 
Valéria DUBOVSKÁ                                                       64 500,00,-Sk  /     2 141,01Eur 
Oporný múr, k.ú.Karlova Ves                                                                         5 228,05Eur 
 
Július FARKAŠ                                                              502 600,00,-Sk  /    16 683,26Eur 
Július FARKAŠ                                                              502 600,00,-Sk  /    16 683,26Eur 
OS Dlhé diely 1.stavba, k.ú.Karlova Ves                                                       33 366,52Eur 
 
Ústredná colná správa SR                                               136 800,00,-Sk  /      4 540,93Eur 
Colnica Berg                                                                                                     4 540,93Eur 
 
M.D.M.Bratislava s.r.o., Fialkové údolie 4               11 610 000,00,-Sk  /   385 381,40Eur 
Pozemok INCHEBA, k.ú.Petržalka                                                              385 381,40Eur 

Oddelenie správy nehnuteľností začiatkom roka 2015 úspešne dohľadalo doklady k 
čiastke 385 381,40Eur / 11 610 000,-Sk za účelom zistenia a odstránenia nezrovnalostí na 
našom účte 042 – nedokončené investície. Naším šetrením sme zistili nasledovné: hlavné 
mesto SR Bratislava Kúpnou zmluvou č.04 88 0360 97 00 predalo kupujúcemu: spoločnosti 
M.D.M. Bratislava s.r.o. pozemok p.č.5084/8 – ostatná plocha vo výmere 5 805m², za kúpnu 
cenu 11 610 000,-Sk / 385 381,40Eur. Podľa našich informácií bola kúpna cena zo strany 
kupujúceho zaplatená v zmysle článku II ods.3) kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti. 
Nakoľko k prechodu a prevodu vlastníckych práv nedošlo z dôvodu zastavenia konania 
o vklade vlastníckeho práva č.V-4199/97, vrátilo hlavné mesto SR Bratislava kúpnu cenu 
spoločnosti M.D.M. Bratislava s.r.o. po vzájomnej dohode a odstúpení od zmluvy dňa 
15.10.1998 späť.     

Z celkovej čiastky 1 155 681,21Eur už bolo odstránených 945 433,51Eur. 
Oddelenie správy nehnuteľností naďalej vyhľadáva doklady k zostávajúcej čiastke 
210 247,70Eur viaznucej na účte 042 – nedokončené investície, z ktorej činí výkup 
pozemkov na Kanalizačný zberač A VIII-8-1 čiastku 67 371,13Eur. Nakoľko sa jedná 
o výkup v rokoch 1992 a nasl. ide o komplikovanú a náročnú majetkovoprávnu analýzu, ktorá 
bude podkladom k následným právnym krokom potrebným k vysporiadaniu pozemkov pod 
stavbou. 
 
Stav k 30. 9. 2015: 
Opatrenie sa priebežne plní – oddelenie správy nehnuteľností, referát evidencie, 
inventarizácie a správy v priebehu od marca 2015 do septembra 2015 pripravilo 
k zostávajúcej čiastke 210 247,70Eur ( nález NKU v roku 2009: 1 155 681,21Eur ) 
viaznucej na účte 042 – Nedokončené investície,  majetkovoprávnu analýzu zobrazujúcu 
skutkový stav k 31.8.2015.   

Zostávajúca čiastka  pozostáva z výkupov pozemkov od subjektov: 
JUDr.Mária KOLAŘÍKOVÁ                                      214 711,00,-Sk   /    7 127,10Eur 
Mgr.Viera KUNZOVÁ                                                214 711,00,-Sk   /    7 127,10Eur 
Ing.Alena MINIARIKOVÁ                                         107 369,00,-Sk   /    3 564,00Eur 
Ing.Daniel JÓNA                                                         107 369,00,-Sk   /    3 564,00Eur 
Mária MIŠÍKOVÁ                                                       240 900,00,-Sk   /    7 996,42Eur 
Jozef PETRISKO                                                         153 048,50,-Sk   /    5 080,28Eur 



Ružena PETRISKOVÁ                                               153 048,50,-Sk   /    5 080,28Eur 
Zuzana NEUSCHLOVÁ                                               51 000,00,-Sk   /    1 692,89Eur 
Ing.Eugen HORVÁTH                                                  49 500,00,-Sk   /    1 643,10Eur 
Dr.Ingrid VALENTINOVÁ                                            8 800,00,-Sk   /       292,11Eur 
Dr.Marián VALENTIN                                                   1 760,00,-Sk   /         58,42Eur 
Miloš ANGER                                                             101 640,00,-Sk   /    3 373,83Eur 
Elena ANGEROVÁ                                                     101 640,00,-Sk   /    3 373,83Eur 
Doc.Ing.Peter KÚDEĽA                                              180 000,00,-Sk   /    5 974,91Eur 
Doc.Ing.Peter KÚDEĽA                                              164 125,00,-Sk   /    5 447,95Eur 
Mária KÚDEĽOVÁ                                                     180 000,00,-Sk   /    5 974,91Eur 
Kanalizačný zberač AVIII-8-1, k.ú.Karlova Ves                                       67 371,13Eur 
 
Alojz FORNÚSEK                                                      248 400,00,-Sk   /     8 245,37Eur 
Karol FORNÚSEK                                                      124 200,00,-Sk   /     4 122,68Eur 
Iveta FORNÚSEKOVÁ                                               124 200,00,-Sk   /     4 122,68Eur 
OS Dlhé diely 4.stavba, k.ú.Karlova Ves                                                    16 490,73Eur 
 
Doc.JUDr.Milan ŠIMOVIČ                                              3 000,00,-Sk  /          99,58Eur 
Etela ŠIMOVIČOVÁ                                                        3 000,00,-Sk  /          99,58Eur 
Samuel HLIVA                                                           1 251 000,00,-Sk  /   41 525,59Eur 
Blanka HLIVOVÁ                                                      1 251 000,00,-Sk  /   41 525,59Eur 
Pri diaľnici v Mlynskej doline, k.ú.Karlova Ves                                          83 250,34Eur 
 
Karol BOHUNSKÝ                                                         28 500,00,-Sk  /        946,03Eur 
Edita BRIDOVÁ                                                              64 500,00,-Sk  /     2 141,01Eur 
Valéria DUBOVSKÁ                                                       64 500,00,-Sk  /     2 141,01Eur 
Oporný múr, k.ú.Karlova Ves                                                                         5 228,05Eur 
 
Július FARKAŠ                                                              502 600,00,-Sk  /    16 683,26Eur 
Július FARKAŠ                                                              502 600,00,-Sk  /    16 683,26Eur 
OS Dlhé diely 1.stavba, k.ú.Karlova Ves                                                       33 366,52Eur 
 
Ústredná colná správa SR                                               136 800,00,-Sk  /      4 540,93Eur 
Colnica Berg, k.ú.Petržalka                                                                              4 540,93Eur 
 ku ktorým sme na oddelení správy nehnuteľností a Okresnom úrade Bratislava, 
katastrálnom odbore vyhľadali doklady o prevode a prechode majetku. Nakoľko sme šetrením 
zistili, že sa jedná o prípady z rokov 1992 a nasl. žiadame o ďalšie stanoviská na každý 
konkrétny prípad zvlášť, oddelenie legislatívno - právne, ktoré nám budú podkladom na 
ďalšie konanie.    
 
  



Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  

konaného d ňa 5.10.2015 
___________________________________________________________________________ 

 
k bodu 12 : 

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 – bod 5.2.2. protokolu 

Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ zobra ť na vedomie Informáciu o plnení opatrení na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 – 
bod 5.2.2. protokolu – informa čný materiál. 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 10, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 2   
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing.Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 5.10.2015 
 
 
 


