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kód uzn. 5.3  
              5.3.1  

Návrh uznesenia 
 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 
I.   alternatíva 
 
     Schvaľuje vybratého účastníka - víťaza obchodnej verejnej súťaže JUDr. Denisu Špetkovú  - 

na predaj  pozemku registra „C“ KN    v k. ú. Ružinov,  parc. č. 1866/1 záhrady vo výmere 
846 m2, evidovaného na LV č. 326, Gagarinova ulica, Bratislava   podľa bodu 2, podbodu  
2.12 súťažných podmienok. 

 
II.  alternatíva  
 

1. Neschvaľuje vybratého účastníka - JUDr. Denisu Špetkovú - na predaj  pozemku registra 
„C“ KN    v k. ú. Ružinov,     parc. č. 1866/1 záhrady vo výmere 846 m2, evidovaného na 
LV č. 326, Gagarinova ulica, Bratislava   podľa bodu 2, podbodu  2.12 súťažných 
podmienok. 

 
2.  Ruší obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú dňa 17.06.2015 na predaj  pozemku registra „C“ 

KN    v k. ú. Ružinov,  parc. č. 1866/1 záhrady vo výmere 846 m2, evidovaného na LV č. 
326, Gagarinova ulica, Bratislava   podľa bodu 2, podbodu  2.13 súťažných podmienok. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET:   Návrh na schválenie/neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže 
a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Ružinov,   parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica, Bratislava 

 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU  
 
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.  ____________ 
1866/1             záhrady                                       846                         LV č. 326 
 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
SKUTKOVÝ STAV   
 
Predmet predaja 
Predmetom predaja sú dva novovytvorené pozemky uvedené v špecifikácii. 
 
 Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 153/2015 zo dňa 
28.05.2015 bol schválený predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1 – 
záhrady vo výmere 846 m2, LV č. 326 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Gagarinova 
ulica, obchodnou verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou. 
 
Obchodná verejná súťaž 
 Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 17.6.2015,  vyhlásenej obchodnej verejnej 
súťaže sa zúčastnil jeden účastník, ktorý v stanovenom termíne doručil jeden súťažný návrh.  
 Dňa 02.09.2015 komisia na vyhodnotenie ponúk po oboznámení sa s doručenou ponukou  
vyhodnotila ako víťaza obchodnej verejnej súťaže jediného účastníka, ktorý sa súťaže zúčastnil, 
v stanovenom termíne doručil súťažný návrh a splnil podmienky súťaže – JUDr. Denisu 
Špetkovú  s ponúknutou kúpnou cenou 68 000,00  Eur.  
 Záverečná fáza výberu víťaza elektronickou aukciou sa neuskutočnila, pretože  do súťaže  
sa prihlásil iba jeden účastník, ktorý splnil podmienky súťaže. Podľa podmienok obchodnej 
verejnej súťaže sa výber elektronickou aukciou v takomto prípade nekoná. 
 
Dôvod a účel vyhlásenia OVS 
 
 Predaj pozemku uvedeného v špecifikácii na základe obchodnej verejnej súťaže formou 
výberu víťaza elektronickou aukciou podľa § 9a ods.1 písm.a) zákona číslo 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Stanovenie kúpnej ceny 
 

K navrhovanému predaju bol vyhotovený znalecký posudok č. 9/2014 Ing. Igorom 
Kropáčom, znalcom z odboru Stavebníctvo – odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty 
nehnuteľností, ktorý bol vybratý na základe elektronického náhodného výberu znalcov.  
 
Jednotková cena 
 

Jednotková cena vyššie špecifikovaného pozemku bola znaleckým posudkom č. 9/2014 
stanovená na 157,68 Eur/m2, čo pri celkovej výmere 846 m2 predstavuje finančnú čiastku vo 
výške 133 397,28 Eur. 
 



Informatívna výška  nájomného v zmysle Rozhodnutia primátora č. 28/2011 
 
7,00 Eur/m2/rok , tzn.  za výmeru 846 m2  celkom  5 922,00 Eur/rok 
 
Ponúknutá cena v obchodnej verejnej súťaži 
 
 Podmienky verejnej obchodnej súťaže splnil jeden účastník, ktorý sa ako jediný do 
súťaže prihlásil a predložil súťažný návrh, a to JUDr. Denisa Špetková, ktorá ponúkla kúpnu 
cenu 68 000,00 Eur za celý predmet kúpy, čo je o 1 301,36 Eur viac ako bol stanovený limit pre  
odmietnutie súťažného návrhu z dôvodu, že kúpna cena bude nižšia ako 50% z hodnoty 
stanovenej znaleckým posudkom podľa vyhlásených podmienok obchodnej verejnej súťaže.  
 
Poznámka: 
 
 Pre informáciu uvádzame, že pred súčasnou obchodnou verejnou súťažou  na základe 
uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1469/2014 bola dňa 09.04.2014 vyhlásená obchodná 
verejná súťaž na predaj predmetného pozemku. Do vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže nebol 
predložený žiadny súťažný návrh. 
 Na predaj predmetného pozemku bola opätovne dňa 07.07.2014 vyhlásená obchodná 
verejná súťaž v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy      
č. 1634/2014. Do vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže nebol predložený žiadny súťažný návrh. 
 
 Návrh na schválenie/neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže 
a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov,   parc. č. 
1866/1, Gagarinova ulica, Bratislava je predkladaný v mimoriadnom termíne z dôvodu dodržania 
termínov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, najmä termínu na zverejnenie výsledkov 
vyhodnotenia súťaže do 09.10.2015 v súlade s uznesením zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 153/2015 zo dňa 28.05.2015. 
 
Záver 
V návrhu uznesenia sú spracované dve alternatívy, z ktorých je potrebné jednu  schváliť. 
 

- I. alternatíva - schváliť vybratého účastníka - JUDr. Denisu Špetkovú - na predaj  
pozemku registra „C“ KN    v k. ú. Ružinov,  parc. č. 1866/1 záhrady vo výmere 846 m2, 
evidovaného na LV č. 326, Gagarinova ulica, Bratislava.    

 
- II. alternatíva - neschváliť vybratého účastníka - víťaza obchodnej verejnej súťaže - 

JUDr. Denisu Špetkovú - na predaj  pozemku registra „C“ KN    v k. ú. Ružinov,  parc. č. 
1866/1 záhrady vo výmere 846 m2, evidovaného na LV č. 326, Gagarinova ulica, 
Bratislava    a súťaž zrušiť. 

 
 



















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

konaného d ňa 07.9.2015 
___________________________________________________________________________ 

 
k bodu:  

1. Návrh na schválenie/neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie 
obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc. č. 1866/1, 
Gagarinova ulica, Bratislava 

 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schválenie/neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže 
a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc. č. 1866/1, 
Gagarinova ulica, Bratislava pod ľa predloženého návrhu uznesenia.  

 
Hlasovanie:  
prítomní: 9, za: 3 , proti: 2  , zdržal sa: 4   
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostato čný po čet hlasov na prijatie uznesenia.  

 
 
 
 

Za správnosť opisu : Bc. Adriana Renčková, v.r. 
V Bratislave, 07.9.2015 

 
 
 
 
 
 

 


