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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 novovytvoreného pozemku registra „C“ KN -  parc. č. 1750/10 – zastavané 
plochy vo výmere 4 m2, k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol podľa GP č. 2/2014, zo dňa 18.05.2014 
z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21505/2 – ostatné plochy vo výmere 438 m2,                              
k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925, novovytvoreného pozemku registra „C“ KN, parc. 
č. 1750/11 – zastavané plochy  vo výmere 48 m2, k. ú. Staré Mesto, podľa GP č. 2/2014, zo dňa 
18.05.2014 bol z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21505/2 – ostatné plochy vo výmere 438 m2, 
k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925 odčlenený diel č. 1 vo výmere 42 m2 a z pozemku 
registra „E“ KN parc. č. 1731/3 – vinice vo výmere 793 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV 
č. 8925 odčlenený diel č. 3 vo výmere 6 m2, ako pozemkov situovaných pod stavbou rodinného 
domu so súpis. č. 2099 a prevod novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 1750/13 – 
záhrady vo výmere 21 m2, k. ú. Staré Mesto, podľa GP č. 2/2014, zo dňa 18.05.2014 bol 
z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21505/2 – ostatné plochy vo výmere 438 m2, k. ú. Staré 
Mesto, zapísaného na LV č. 8925 odčlenený diel č. 4 vo výmere 14 m2 a z pozemku registra „E“ 
KN parc. č. 1731/3 – vinice vo výmere 793 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925 
odčlenený diel č. 5 vo výmere 7 m2, ako pozemku priľahlého k stavbe rodinného domu so súpis. 
č. 2099 v prospech podielových spoluvlastníkov stavby rodinného domu so súpis. č. 2099, 
zapísaného na LV č. 7812, Marekovi Molnárovi, v podiele ½ nehnuteľností a Andrejovi 
Molnárovi,  v podiele ½ nehnuteľností, za celkovú kúpnu cenu  14 339,39 Eur. 
 
Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí: 
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe Znaleckého posudku č. 16/2014 zo dňa 
30.09.2014 a predstavuje sumu 156,43 Eur/m2, čo pri celkovej výmere pozemkov 73 m2 
prestavuje sumu 11 419,39 Eur.  
 
Druhá časť kúpnej ceny 2 920,00 Eur je náhradou za užívanie pozemkov v k. ú. Staré Mesto, 
parc. č. 1750/10,11,13 spätne za obdobie dvoch rokov. Táto suma vychádza zo sadzby                 
20,00 Eur/m2/rok a je stanovená podľa Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecného bremeno, 
 
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Kupujúci spoločne a nerozdielne uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania 

kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
 
 
 
 



Uhradením kúpnej ceny kupujúcimi naraz v lehote do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 
obidvoma zmluvnými stranami sa považujú všetky pohľadávky predávajúceho vyplývajúce 
z užívania pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1750/10,11,13 v k. ú. Staré Mesto za uspokojené. 
 
 
Žiadatelia uvedené pozemky nadobudli od predchádzajúceho vlastníka s už existujúcim 
oplotením. Podieloví spoluvlastníci rodinného domu so súpis. č. 2099 Vojtech Molnár a Jozef 
Molnár sa vzdali predkupného práva k prevádzaným pozemkom v prospech žiadateľov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová   správa 
 
PREDMET :  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

novovzniknutá parc. č. 1750/10,11,13, ako pozemkov pod stavbou 
rodinného domu a priľahlých pozemkov, v prospech podielových 
spoluvlastníkov stavby rodinného domu so súpis. č. 2099 

      
 
ŽIADATELIA:    Marek Molnár 
      
 
    Andrej Molnár 
      
     
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:  
parc. č.  druh pozemku      výmera m2      pozn.__ _____ 
1750/10       zastavané plochy a nádvoria            4  GP č. 2/2014 
1750/11       zastavané plochy a nádvoria          48  GP č. 2/2014 
1750/13       záhrady            21  GP č. 2/2014 
       Spolu:  73 m2  
      
 
SKUTKOVÝ   STAV    
  
Predmet žiadosti 
  

Predmetom žiadosti je uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod novovytvorených pozemkov 
pod stavbou rodinného domu so súpis. č. 2099, situovaného na ulici Radvanská Bratislava 
a priľahlých pozemkov do podielového spoluvlastníctva žiadateľov, ktorí nemajú v súčasnosti 
upravení vzťah k pozemkom s hlavným mestom SR Bratislavou.  
 
Dôvod a účel žiadosti 
 

Dôvodom podania žiadosti  je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou 
a priľahlých pozemkov, ktoré spolu so stavbou tvoria jeden ucelený, funkčný celok využívaný 
výlučne žiadateľmi.  

Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov  registra „E“  parc. č. 21505/2 – 
ostatné plochy o výmere 438 m2, k. ú. Staré Mesto, LV č. 8925. Pozemok  je v priamej správe 
hlavného mesta SR Bratislavy. Zároveň je hlavné mesto SR Bratislava vlastníkom pozemku 
registra „E“ parc. č. 1731/3 – vinice o výmere 793 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 
8925. Predmetný pozemok je v súčasnosti zverený do správy Mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto protokolom č. 93/1991.  

Geometrickým plánom č. 2/2014 zo dňa 18.05.2014 vyhotoveným spoločnosťou Points 
s.r.o., so sídlom Jadrenská 81/A, Bratislava, IČO: 31 380 107 boli pôvodné pozemky scelené, 
rozdelené a vytvorené nové pozemky:   
-  parc. č. 1750/10 – zastavané plochy o výmere 4 m2, k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol z 

pozemku registra „E“ KN parc. č. 21505/2 – ostatné plochy o výmere 438 m2, k. ú. Staré 
Mesto, zapísaného na LV č. 8925 

-  parc. č. 1750/11 – zastavané plochy o výmere 48 m2, k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol 
z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21505/2 – ostatné plochy o výmere 438 m2, k. ú. Staré 
Mesto, zapísaného na LV č. 8925 odčleneným ako diel č. 1 o výmere 42 m2 a z pozemku 
registra „E“ KN parc. č. 1731/3 – vinice o výmere 793 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na 
LV č. 8925 odčleneným ako diel č. 3 o výmere 6 m2, 



- parc. č. 1750/13 – záhrady o výmere 21 m2, k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol z pozemku registra 
„E“ KN parc. č. 21505/2 – ostatné plochy o výmere 438 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na 
LV č. 8925 odčleneným ako diel č. 4 o výmere 14 m2 a z pozemku registra „E“ KN parc. č. 
1731/3 – vinice o výmere 793 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925 odčleneným 
ako diel č. 5 o výmere 7 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 

Žiadatelia sú podielovými spoluvlastníkmi stavby rodinného domu so súpis. č. 2099 
situovaného na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1750/8, 1750/10, 1750/11, 1750/12 k. ú. 
Staré Mesto, zapísanej na LV č. 7812, každý v podiele ¼ a podielovými spoluvlastníkmi 
pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1750/4 – záhrady o výmere 142 m2 a parc. č. 1750/8 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 262 m2 k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 755, 
pričom Marekovi Molnárovi patrí podiel 1/20 a Andrejovi Molnárovi patrí podiel 9/20 
uvedených pozemkov.  

Zvyšní podieloví spoluvlastníci Vojtech Molnár a Jozef Molnár predložili hlavnému 
mestu SR Bratislave podanie zo dňa 10.09.2014, v ktorom sa vzdávajú predkupného práva 
k prevádzaným pozemkom v prospech žiadateľov a súhlasia s tým, aby prevádzané 
novovytvorené pozemky nadobudli žiadatelia každý v podiel ½.  
 Nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov spolu s prevádzanými 
pozemkami tvoria jeden uzatvorený, oplotený celok a prevádzané pozemky sú z časti využívané 
ako pozemky pod rodinným domom a z časti ako priľahlá plocha ( záhrada ) pri  rodinnom dome 
so súpis. č. 2099. Žiadatelia majú záujem odkúpiť si novovytvorené pozemky a usporiadať si tak 
vzťah k pozemkom pod stavbou rodinného domu v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov 
a k pozemkom priľahlým ktoré sú využívané ako súčasť oplotenej záhrady.  

Prevod novovytvorených pozemkov uvedených v špecifikácií bude realizovaný podľa             
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ako pozemky pod stavbou a priľahlé pozemky, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne 
nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.  
   
Stanovenie kúpnej ceny 
 

K navrhovanému predaju bol vyhotovený Znalecký posudok č. 16/2014, zo dňa 
30.09.2014 vypracovaný Ing. Vladimírom Novákom, Majerníkova 34, Bratislava, znalcom 
z odboru stavebníctvo, odvetvia vodohospodárske stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, 
evidenčné číslo: 914 012, ktorý bol vybratý na základe elektronického náhodného výberu 
znalcov. 
 
Jednotková cena 
 
 Znaleckým posudkom č. 16/2014 zo dňa 30.09.2014, bol 1 m2 prevádzaných pozemkov 
ohodnotený na sumu 156,43 Eur/m2, t.j. za cenu celkom 11 419,39 Eur. 
 
 
Výška nájomného v zmysle Rozhodnutia primátora č. 28/2011 v znení neskorších 
rozhodnutí 
 
 Vzhľadom k tomu, že žiadatelia nemajú usporiadaný vzťah k pozemkom, na ktorom je 
situovaná časť stavby rodinného domu vo vlastníctve nadobúdateľov požaduje hlavné mesto SR 
Bratislava od žiadateľov úhradu vo výške 2 920,00 Eur za užívanie pozemkov pod stavbou a za 
priľahlé pozemky, na ktorých sú vybudované schody a oplotenie slúžiace rodinnému domu za 
obdobie dvoch rokov spätne, ktorej výška vychádza zo sadzby 20,00 Eur/m2/rok ( objekty, 
služby, administratívu ) v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných 
vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia primátora č. 28/2011. Úhradou 
bezdôvodného obohatenia sa všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania pozemkov parc. 
č. 1750/10,11,13 k. ú. Staré Mesto bez právneho dôvodu  považujú za urovnané.   
 
 



 
Osobitný aspekt prevodu 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že pôvodný pozemok parc. č. 1731/3 k. ú. Staré Mesto je 
zverený do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (čo predstavuje výmeru 13 m2) budú 
kupujúci zaviazaní poukázať príslušnú časť kúpnej ceny na účet mestskej časti Bratislava – Staré  
Mesto. Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto prináleží 50% z kúpnej ceny pripadajúcej na 
výmeru 13 m2.  
 Výnosy z predaja predmetných pozemkov budú z celkovej kúpnej ceny pozemkov 
11 419,39  Eur nasledujúce:  
 - 9 385,80 Eur pre hlavné mesto SR Bratislava, 
 - 2 033,59 Eur pre mestskú časť Bratislava – Staré Mesto. 
 Starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v stanovisku zo dňa 17.06.2014 pre 
účely zjednodušenia celého procesu odporúča zrealizovať predaj zvereného pozemku rámci 
jedného konania s tým, že hlavné mesto SR Bratislava po úspešnom odpredaji pošle alikvotnú 
časť finančných prostriedkov na účet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.  
 Stavba garáží a oplotenia bola vybudovaná v období výstavby komunikácie 
Bratislava.  
 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
 
Oddelenie územného rozvoja mesta: 
Pre predmetné územie bol schválený územný plán zóny Mudroňova (juhozápad), schválený 
uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 124/2004 zo dňa 26.10.2004. Záväzná časť je vyhlásená 
Všeobecným záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 7/2004 zo dňa 
26.10.2004 s účinnosťou od 15.11.2004. 
 Oddelenie územných generelov a GIS : 
Bez pripomienok.  
Súborné stanovisko za oblasť dopravy  
Predmetné pozemky sa nachádzajú v regulačnom bloku č. 30 Radvanská ulica je f.tr. C3, 
kategórie MO 8/40.  
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 oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. 
Oznámenie finančného oddelenia  
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. 
 
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Staré Mesto 
Je súhlasné. 
O nové stanovisko starostu MČ Bratislava – Staré Mesto bolo požiadané dňa 4. 2. 2015. 
 
Stanovisko hlavnej architektky: 
K predloženému materiálu nemá pripomienky. 
 
 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta na svojom 
rokovaní dňa 09.03.2015 navrhla zvýšenie prvej časti kúpnej ceny na sumu 500,00 Eur/m2, 
čo pri celkovej výmere pozemkov 73 m2 predstavuje sumu 36 500,00 Eur.  
 Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 12. 3. 2015, kde pri hlasovaní 
nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.  
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Uršulínska 6, I. poschodie, č. dverí 106 

TELEFÓN FAX BANKOVÉ  SPOJENIE IČO INTERNET E-MAIL 
02/59 356 411 02/59 35 65 50 ČSOB: 25829413/7500 603 481 www.bratislava.sk ingrid.konrad@bratislava.sk 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 
MAGS SNM 37296/       Jakušová, kl. 606     5.3.2015 
15/42379 

Vec 
Stanovisko k materiálu na rokovanie Mestskej rady hl. m. SR Bratislavy dňa 12.3.2015 
 
 
Vážený pán vedúci, 
 
 
dňa 4.3.2015 ste nám elektronicky doručili materiál na posúdenie predkladaný na rokovanie 
Mestskej rady hl. m. SR Bratislavy dňa 12.3.2015 s názvom: 
 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1750/10,11,13, 
Marekovi Molnárovi a Andrejovi Molnárovi, ako pozemkov pod stavbou rodinného 
domu a priľahlých pozemkov, podielovým spoluvlastníkom stavby.  

K predloženému materiálu nemáme pripomienky.  

 
S pozdravom 
 
 
 
 

Ing. arch. Ingrid Konrad 
hlavná architektka 

 

Vážený pán vedúci 
Ing. Miroslav Bialko 
SNM 
TU 

 



 
 

Kúpna zmluva 
č. 0488 .. 15 00 

 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej ako „kúpna zmluva“) medzi: 
 
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:  Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta 
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK8975000000000025826343 
BIC-SWIFT:  CEKOSKBX 
Variabilný symbol: ................. 
IČO:   603 481 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
a 
 
 Marek Molnár 
 dátum narodenia:  .................. 
 rodné číslo:  .................. 
 trvale bytom:  ................. 
 štátna príslušnosť: SR 
  

Andrej Molnár 
 dátum narodenia:  .................. 
 rodné číslo:  .................. 
 trvale bytom:  ................. 
 štátna príslušnosť: SR 

(ďalej ako „kupujúci“) 
 
predávajúci a kupujúci spolu ako „zmluvné strany“ 

 
Čl. 1 

 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v  Bratislave, v k. ú. Staré 
Mesto, pozemku registra „E“  parc. č. 21505/2 – ostatné plochy o výmere 438 m2, zapísaného 
LV č. 8925 a vlastníkom pozemku registra „E“ parc. č. 1731/3 – vinice o výmere 793 m2, 
zapísaného na LV č. 8925. Pozemok registra „E“ parc. č. 1731/3 k. ú. Staré Mesto je zverený 
do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto protokolom č. 93/1991. Pozemky sa 
nachádzajú v okrese Bratislava I, obci Bratislava – mestská časť Staré Mesto a sú situované 
na Radvankej ulici v Bratislave.  

2) Geometrickým plánom č. 2/2014 zo dňa 18.05.2014 vyhotoveným spoločnosťou 
Points s.r.r., so sídlom Jadrenská 81/A, Bratislava, IČO: 31 380 107 boli pôvodné pozemky 
scelené, rozdelené a vytvorené nové pozemky:   
-  parc. č. 1750/10 – zastavané plochy o výmere 4 m2, k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol z 

pozemku registra „E“ KN parc. č. 21505/2 – ostatné plochy o výmere 438 m2, k. ú. Staré 
Mesto, zapísaného na LV č. 8925 

-  parc. č. 1750/11 – zastavané plochy o výmere 48 m2, k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol 
z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21505/2 – ostatné plochy o výmere 438 m2, k. ú. Staré 
Mesto, zapísaného na LV č. 8925 odčleneným ako diel č. 1 o výmere 42 m2 a z pozemku 
registra „E“ KN parc. č. 1731/3 – vinice o výmere 793 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na 
LV č. 8925 odčleneným ako diel č. 3 o výmere 6 m2, 

- parc. č. 1750/13 – záhrady o výmere 21 m2, k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol z pozemku 
registra „E“ KN parc. č. 21505/2 – ostatné plochy o výmere 438 m2, k. ú. Staré Mesto, 



zapísaného na LV č. 8925 odčleneným ako diel č. 4 o výmere 14 m2 a z pozemku registra „E“ 
KN parc. č. 1731/3 – vinice o výmere 793 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925 
odčleneným ako diel č. 5 o výmere 7 m2. 
 3) Kupujúci sú podielovými spoluvlastníkmi stavby rodinného domu so súp. č. 2099 
situovaného na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1750/8, 1750/10, 1750/11, 1750/12 k. ú. 
Staré Mesto, zapísanej na LV č. 7812, každý v podiele ¼.  

4) Predávajúci predáva a kupujúci kupujú do podielového spoluvlastníctva 
novovytvorené pozemky v k. ú. Staré Mesto, a to:  
-  parc. č. 1750/10 – zastavané plochy o výmere 4 m2, ktorý vznikol podľa Geometrického 

plánu č. 2/2014 zo dňa 18.05.2014 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21505/2 – ostatné 
plochy o výmere 438 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925 

-  parc. č. 1750/11 – zastavané plochy o výmere 48 m2, ktorý vznikol podľa Geometrického 
plánu č. 2/2014 zo dňa 18.05.2014 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21505/2 – ostatné 
plochy o výmere 438 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925 odčleneným ako diel 
č. 1 o výmere 42 m2 a z pozemku registra „E“ KN parc. č. 1731/3 – vinice o výmere 793 
m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925 odčleneným ako diel č. 3 o výmere 6 m2, 

- parc. č. 1750/13 – záhrady o výmere 21 m2, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 
2/2014 zo dňa 18.05.2014 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21505/2 – ostatné plochy 
o výmere 438 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925 odčleneným ako diel č. 4 
o výmere 14 m2 a z pozemku registra „E“ KN parc. č. 1731/3 – vinice o výmere 793 m2, k. ú. 
Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925 odčleneným ako diel č. 5 o výmere 7 m2, každý 
v podiele ½ nehnuteľností (ďalej ako „nehnuteľnosti“). 

5) Predaj novovytvorených pozemkov pozemku parc. č. 1750/10,11,13 v k. ú. Staré 
Mesto sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako predaj majetku obce pod stavbou rodinného 
domu a priľahlých pozemkov, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný 
celok so stavbou.   

 
 

Čl. 2 
 1) Znaleckým posudkom č. 16/2014, zo dňa 30.09.2014 vypracovaným                    
Ing. Vladimírom Novákom, Majerníkova 34, Bratislava, znalcom z odboru stavebníctvo, 
odvetvia vodohospodárske stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo: 914 012 bol 
1 m2 nehnuteľností  definovaných v Čl. 1 ohodnotený jednotkovou hodnotou 156,43 Eur/m2, 
t.j. celková hodnota nehnuteľností predstavuje sumu 11 419,39 Eur.  
 2) Predávajúci predáva a kupujúci kupujú nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 tejto zmluvy 
za kúpnu cenu celkom 14 339,39 EUR, slovom štrnásťtisíctristotridsaťdeväť EUR a 39 
centov, kupujúcim, ktorí pozemky kupujú do podielového spoluvlastníctva za dohodnutú 
kúpnu cenu.  
 3) Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov na svojom zasadnutí dňa ...... 2015 
uznesením   č.  ....../2015. 

4) Kupujúci sú povinní uhradiť dohodnutú kúpnu cenu spoločne, nerozdielne a naraz 
do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami nasledovne:  
- čiastku 9 385,80 Eur z ceny prevádzaných pozemkov v priamej správe hlavného mesta SR 

Bratislavy (o výmere 60 m2) na účet hlavného mesta SR Bratislavy č. (IBAN):  
SK8975000000000025826343, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., 
variabilný symbol č. .............  

- čiastku 2 033,59 Eur z ceny prevádzaných pozemkov zverených do správy mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto (o výmere 13 m2) na účet hlavného mesta SR Bratislavy               
č. (IBAN):  SK.............................., vedený v VÚB, a.s.,  variabilný symbol č. .............  

-  čiastku 2 920,00 Eur ako náhradu za užívanie nehnuteľností uvedených v čl. 1 tejto 
zmluvy za obdobie dvoch rokov spätne na účet hlavného mesta SR Bratislavy ( IBAN ) SK 
5875000000000025828453, BIC – SWIFT: CEKOSKBX, vedený v Československej 
obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. ................................. 



- čiastku 278,88 Eur ako náhradu za vyhotovenie znaleckého posudku č. 16/2014 zo dňa 
30.09.2014 na účet hlavného mesta SR Bratislavy vedený v ČSOB a.s., Bratislava, na číslo 
účtu predávajúceho (IBAN):  SK3775000000000025829413, variabilný symbol: 
................... 

5) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatia riadne a včas 
celkovú kúpnu cenu, sú povinní 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. (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a predávajúci je 
oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo výške 
presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto sú kupujúci v prípade neuhradenia celkovej 
kúpnej ceny riadne a včas povinní zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky 
z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
 

Čl. 3 
 1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, 
bremená ani iné právne povinnosti. 
 2) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto 
kúpnej zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.  
 3) Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho 
písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak 
kupujúci nezaplatia  kúpnu cenu spoločne, nerozdielne a v stanovenej lehote. 
 4) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 

Čl. 4 
 1) Kupujúci vyhlasujú, že im je predmet kúpy uvedený v Čl. 1 kúpnej zmluvy dobre 
známy a že ho kupujú v takom stave, v akom sa nachádza, ako leží a beží. 
 2) Kupujúci boli oboznámení so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľností uvedených v Čl. 1 kúpnej  zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného plánovania a rozvoja mesta zo dňa 05.06.2014, referátu 
generelov technickej infraštruktúry zo dňa 28.04.2014, so súborným stanoviskom za oblasť 
dopravy zo dňa 16.05.2014, ako aj oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 
16.05.2014. Kupujúci berú tieto stanoviská na vedomie a zaväzujú sa dodržiavať podmienky 
v nich stanovené.  

3) Práva a povinnosti neupravené v kúpnej zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.   
 

Čl. 5 
 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva katastrom nehnuteľností. 
 2) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci pri dodržaní podmienok 
stanovených v Čl. 2 kúpnej zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny a nákladov na vyhotovenie 
znaleckého posudku – za ich zaplatenie sa považuje pripísanie na príslušný účet 
predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny podá predávajúci návrh na 
vklad do katastra nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených v Čl. 2 kúpnej zmluvy. 
 
 3) Kupujúca nadobudne vlastníctvo k prevádzaným pozemkom vkladom do katastra 
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného 
rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom, katastrálnym odborom. Rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 
 4) Do doby povolenia vkladu sú zmluvné strany viazané dohodnutými podmienkami 
kúpnej zmluvy. 
 5) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradia 
kupujúci pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    

 



Čl. 6  
 1) Kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a  zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 

2) Kupujúci súhlasia so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. 
z. v znení neskorších predpisov, ako aj so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 
 3) Kúpna zmluva je vyhotovená v 7 (siedmych) exemplároch, z ktorých 2 (dva) 
exempláre budú predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor, k návrhu na 
vklad vlastníckeho práva, 3 (tri) rovnopisy obdrží predávajúci. Kupujúci obdržia po podpise 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností 
vyplývajúcich im z kúpnej zmluvy, dva rovnopisy kupujúcim predávajúci odovzdá až po 
podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, kúpnu 
zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, kúpna zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, kúpnu zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak 
súhlasu ju podpísali. 
 
 
V Bratislave dňa .............................   V Bratislave dňa  ............................. 
 
 
 
PREDÁVAJÚCI:     KUPUJÚCI:  
 
 
     
 
 
....................................................   .......................................................... 
za Hlavné mesto SR Bratislava                             Marek  Molnár 
         Ivo Nesrovnal                   
                primátor  
 
         
 
 
       .......................................................... 
             Andrej Molnár 



 
 
 

Výpis  
zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

MsZ  konaného dňa 9.3.2015 
___________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 11 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1750/10,11,13, Marekovi 
Molnárovi a Andrejovi Molnárovi, ako pozemkov pod stavbou rodinného domu a priľahlých 
pozemkov, podielovým spoluvlastníkom stavby 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ 
schváliť  podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN -  parc. č. 1750/10 – 
zastavané plochy vo výmere 4 m2, k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol podľa GP č. 2/2014, zo 
dňa 18.05.2014 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21505/2 – ostatné plochy vo výmere 438 
m2,  k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925, novovytvoreného pozemku registra „C“ 
KN, parc. č. 1750/11 – zastavané plochy  vo výmere 48 m2, k. ú. Staré Mesto, podľa GP č. 
2/2014, zo dňa 18.05.2014 bol z pozemku registra „E“ KN parc. č. 21505/2 – ostatné plochy 
vo výmere 438 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925 odčlenený diel č. 1 
vo výmere 42 m2 a z pozemku registra „E“ KN parc. č. 1731/3 – vinice vo výmere 793 m2,           
k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925 odčlenený diel č. 3 vo výmere 6 m2, ako 
pozemkov situovaných pod stavbou rodinného domu so súpis. č. 2099 a prevod 
novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 1750/13 – záhrady vo výmere 21 m2, k. 
ú. Staré Mesto, podľa GP č. 2/2014, zo dňa 18.05.2014 bol z pozemku registra „E“ KN parc. 
č. 21505/2 – ostatné plochy vo výmere 438 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925 
odčlenený diel č. 4 vo výmere 14 m2 a z pozemku registra „E“ KN parc. č. 1731/3 – vinice 
vo výmere 793 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925 odčlenený diel č. 5 
vo výmere 7 m2, ako pozemku priľahlého k stavbe rodinného domu so súpis. č. 2099 
v prospech podielových spoluvlastníkov stavby rodinného domu so súpis. č. 2099, zapísaného 
na LV č. 7812, Marekovi Molnárovi,  v podiele ½ nehnuteľností a Andrejovi Molnárovi, 
v podiele ½ nehnuteľností, za celkovú kúpnu cenu  39 420,- Eur. 
 
Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí: 
 
Prvá časť kúpnej ceny je 500,00 Eur/m2, čo pri celkovej výmere pozemkov 73 m2 prestavuje 
sumu 36 500,- Eur.  
 
Druhá časť kúpnej ceny 2 920,00 Eur je náhradou za užívanie pozemkov v k. ú. Staré Mesto, 
parc. č. 1750/10,11,13 spätne za obdobie dvoch rokov. Táto suma vychádza zo sadzby             
20,00 Eur/m2/rok a je stanovená podľa Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecného 
bremeno, 
 
s podmienkami: 
 



Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Kupujúci spoločne a nerozdielne uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania 
kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
 
Uhradením kúpnej ceny kupujúcimi naraz v lehote do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 
obidvoma zmluvnými stranami sa považujú všetky pohľadávky predávajúceho vyplývajúce 
z užívania pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1750/10,11,13 v k. ú. Staré Mesto za 
uspokojené. 
 
Žiadatelia uvedené pozemky nadobudli od predchádzajúceho vlastníka s už existujúcim 
oplotením. Podieloví spoluvlastníci rodinného domu so súpis. č. 2099 Vojtech Molnár a Jozef 
Molnár sa vzdali predkupného práva k prevádzaným pozemkom v prospech žiadateľov.  
 
Hlasovanie: 
prítomní: 11 , za: 10 , proti: 0  , zdržal sa: 1   
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 9.3.2015 
 
 














