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NÁVRH UZNESENIA 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

 
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 pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Rača, 
a to pozemkov: 
- parc. č. 17353/1 - záhrady vo výmere 1301 m2, všeobecná hodnota pozemku určená 
znaleckými posudkami je 144 515,08 Eur, LV č. 1628 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy; 
-  parc. č. 17353/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 197 m2, všeobecná hodnota 
pozemku určená znaleckými posudkami je 21 882,76 Eur, LV č. 1628 vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy; 
- časti pozemku parc. č. 4963/193 vo výmere cca 3982 m2, všeobecná hodnota časti 
pozemku určená znaleckými posudkami je cca 677 099,28 Eur, LV č. 1628 vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy; 
- a stavby súpis. č. 9767 so vstupným schodiskom na pozemkoch parc. č. 17353/2 a 
17353/8, všeobecná hodnota stavby určená znaleckými posudkami je 33 409,00 Eur a 
vstupného schodiska je 72,94 Eur, LV 1628 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy; 
za 
časť pozemku parc. č. 17342/203 - ostatné plochy vo výmere cca 1450 m2, všeobecná hodnota 
časti pozemku určená znaleckými posudkami je cca 366.792,00 Eur, LV č. 9955, v 
podielovom spoluvlastníctve Šándora Ivana a Zuzany Šándorovej - spoluvlastnícky podiel 
6/10, Holecovej Lucie - spoluvlastnícky podiel 2/10, Ing. Herbergera Petra - spoluvlastnícky 
podiel 2/10, 
 
s podmienkami: 
 
1. Zámenná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v 

Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva 
nebude zmluvnými stranami podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Pred podpísaním zámennej zmluvy na LV č. 9955, na ktorom je zapísaný pozemok parc. č. 
17342/203 v podielovom spoluvlastníctve Šándora Ivana a Zuzany Šándorovej - v podieli 
6/10, Holecovej Lucie - v podieli 2/10, Herbergera Petra - v podieli 2/10, nebudú zapísané 
žiadne ťarchy. 

3. Zámena sa uskutoční bez vzájomného finančného vyrovnania. 
4. Pred podpísaním zámennej zmluvy budú spresnené parcelné číslo a výmera pozemku 

spracovaným geometrickým plánom. 
5. Pred podpísaním zámennej zmluvy bude podpísaný protokol o odňatí správy nehnuteľného 

majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to pozemkov parc. č. 17353/1- 
záhrady vo výmere 1301 m2, parc. č. 17353/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 197 
m2 a stavby súpis. č. 9767 na pozemkoch parc. č. 17353/2 a 17353/8, v k.ú. Rača zo správy 
mestskej časti Bratislava-Rača. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou pozemkov sa  
a) docieli majetkovoprávne usporiadanie časti pozemku parc. č. 17342/203 vo výmere cca 

1450 m2 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
1252/2013 zo dňa 25. - 26. 09. 2013, ktorým bola prerokovaná petícia občanov proti stavbe 
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„Polyfunkčného bytového domu na pozemku parc. č. 17342/203 v k.ú. Rača“ a žiadosti 
podielových spoluvlastníkov pozemku parc. č. 17342/203 - ostatné plochy vo výmere cca 
1730 m2, 

b) zabráni narušeniu okolia Hagarovej ulice z hľadiska architektúry sídliska, zániku parkovej 
zelene, ako aj zvýšenia intenzity dopravy, hluku a emisií, ktoré namietajú v petícii proti 
stavbe „Polyfunkčného bytového domu na pozemku parc. č. 17342/203 v k.ú. Rača“ 
občania.   
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Dôvodová správa 

 
PREDMET : -  Návrh na schválenie zámeny pozemkov v k.ú. Rača, parc. č. 17353/1, parc. č. 

17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 
17342/203 v podielovom spoluvlastníctve Šándora Ivana a Zuzany 
Šándorovej, Holecovej Lucie, Herbergera Petra, ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa. 

ŽIADATE Ľ: - Petícia občanov proti stavbe „Polyfunkčného bytového domu na pozemku 
parc. č. 17342/203 v k.ú. Rača“ prerokovaná na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. - 26. 09. 2013 
uznesením č. 1252/2013. 
- Žiadosť o zámenu Šándora Ivana a Zuzany Šándorovej, 

                    Holecovej Lucie,                                            , Herbergera Petra,  

 

 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ v k.ú. Rača 
 
NEHNUTEĽNOSTI VO VLASTNÍCTVE HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVA  

 
1. POZEMKY registra „C“ KN 
Parc. č.  druh pozemku  výmera  predmet zámeny v m2  vlastník 
17353/1 záhrady        1301 m2                1301 m2 hlavné mesto 
17353/2 zast. plochy          197 m2                  197 m2 hlavné mesto 
4963/193 ostatné plochy        5168 m2                   cca 3982 m2 hlavné mesto 
Spolu          cca 5480 m2 

Pozemky parc. č. 17353/1 a parc. č. 17353/2 sú zapísané na LV č. 1628 vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej časti Bratislava - Rača. 

Poznámka: Na pozemku parc. č. 17353/2 je evidovaná stavba súpisné číslo 9767 - popis 
stavby viacúčelová budova, zapísaná na LV č. 1628, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy zverená do správy mestskej časti Bratislava - Rača. 

Stavba súpisné číslo 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy je evidovaná aj na 
pozemku parc. č. 17353/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 94 m2 vo vlastníctve 
mestskej časti Bratislava-Rača. Zámena pozemku parc. č. 17353/8 - zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 94 m2 ako aj priľahlého pozemku parc. č. 17353/7 - záhrady vo výmere 
652 m2 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Rača bola schválená Miestnym 
zastupiteľstvom MČ Bratislava – Rača uznesením č. 482/28/10/14/P . 

Pozemok parc. č. 4963/193 je zapísaný na LV č. 1628 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy a v jeho priamej správe. 

Z pozemku parc. č. 4963/193 - ostatné plochy vo výmere 5168 m2 bude odčlenená 
geometrickým plánom časť pozemku vo výmere cca 3982 m2, ktorá bude predmetom zámeny. 
Zvyšná časť pozemku vo výmere 1186 m2 zostane bez prístupu a v ochrannom pásme železníc 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.  
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2. STAVBA vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy správe mestskej časti 
Bratislava-Rača 

Súpisné číslo _____________ na pozemku parc. č. 
9767 17353/2 
9767 17353/8 

Stavba je zapísaná na LV č. 1628 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverená 
do správy mestskej časti Bratislava - Rača. 
 
 
POZEMOK REGISTRA „C“ V PODIELOVOM SPOLUVLASTNÍCTVE 
FYZICKÝCH OSÔB 
Parc. č.       druh pozemku  výmera    predmet zámeny _____spoluvlastník ______ poz. 
17342/203   ostatné plochy  1730 m2 cca 1450 m2  Šándor I. a Zuzana podiel 6/10     ťarchy 

Holecová Lucia podiel 2/10 
Herberger Peter podiel 2/10 

 
Pozemok registra „C“ KN s parc. č. 17342/203 v k.ú. Rača je zapísaný na LV č. 9955, v 

podielovom spoluvlastníctve fyzických osôb, a to: Ing. Šándor Ivan a Ing. Šándorová Zuzana 
- spoluvlastnícky podiel 6/10, PhDr. Holecová Lucia - spoluvlastnícky podiel 2/10, Ing. 
Herberger Peter - spoluvlastnícky podiel 2/10. 

V časti „C“ LV sú zapísané ťarchy: vecné bremeno právo stavby na parc. č. 17342/203 v 
prospech IRP Invest s.r.o., Albrechtova 1, Bratislava a predkupné právo v prospech IRP 
Invest s.r.o., Albrechtova 1, Bratislava. 

Z pozemku parc. č. 17342/203 – ostatné plochy vo výmere 1730 m2 bude odčlenená 
geometrickým plánom časť pozemku vo výmere cca 1450 m2, ktorá bude predmetom zámeny 
s hlavným mestom SR Bratislavy. Zvyšná časť pozemku vo výmere 280 m2 bude predmetom 
zámeny s mestskou časťou Bratislava-Rača v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ 
Bratislava – Rača č. 482/28/10/14/P . 

 
 
SKUTKOVÝ STAV 
 

Na pozemku parc. č. 17342/203 v k.ú. Rača sa má stavať polyfunkčný dom. Pozemok 
registra „C“ KN parc. č. 17342/203 - ostatné plochy 1730 m2 je zapísaný na LV č. 9955, v 
podielovom spoluvlastníctve fyzických osôb, a to: Šándor Ivan a Šándorová Zuzana - 
spoluvlastnícky podiel 6/10, Holecová Lucia - spoluvlastnícky podiel 2/10, Herberger Peter - 
spoluvlastnícky podiel 2/10 (ďalej len „fyzické osoby“). V časti „C“ LV sú zapísané ťarchy: 
vecné bremeno právo stavby na parc. č. 17342/203 v prospech IRP Invest s.r.o., Albrechtova 
1, Bratislava a predkupné právo v prospech IRP Invest s.r.o., Albrechtova 1, Bratislava. 

 
Na predmetnú stavbu bolo vydané mestskou časťou Bratislava-Rača rozhodnutie o 

umiestnení stavby č. SÚ-422/2010/1008/2009/PR zo dňa 08.04.2010, proti ktorému bolo 
podané odvolanie. Krajský stavebný úrad v Bratislave rozhodnutím číslo A-2010/200-HLO zo 
dňa 21.09.2010 zamietol odvolanie účastníkov konania, rozhodnutie stavebného úradu 
mestskej časti Bratislava- Rača č. SÚ-422/2010/1008/2009/PR zo dňa 08.04.2010 potvrdil a 
rozhodnutia nadobudli právoplatnosť dňa 07.10.2010. 

Stavba „Polyfunkčný bytový dom“ na pozemku parc. č. 17342/203 v k.ú. Rača pre 
stavebníka IRP INVEST, s.r.o., Albrechtova 1, Bratislava, na podklade vecného bremena 
zapísaného na liste vlastníctva č. 9955, bola povolená stavebným povolením Mestskej časti 
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Bratislava-Rača č. 399/429/2014/UPSP-PR zo dňa 27.6.2014, ktoré dosiaľ nenadobudlo 
právoplatnosť z dôvodu prebiehajúceho odvolacieho konania. 

 
Proti stavbe „Polyfunkčného bytového domu na pozemku parc. č 17342/203 v k.ú. Rača“, 

na Hagarovej ulici, bola doručená Magistrátu hlavného mesta SR Bratislave Petícia občanov, 
ktorá bola predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25. - 26. 09. 2013. Po prerokovaní materiálu mestské zastupiteľstvo uznesením č. 
1252/2013 
A. berie na vedomie 
predloženú Petíciu proti stavbe „Polyfunkčný bytový dom na pozemku parc. č. 17342/203 
k.ú. Rača“. 
B. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy a starostu mestskej časti Bratislava-Rača, aby začali 
s investorom rokovania o možnej zámene pozemkov v zmysle návrhu mestskej časti 
Bratislava- Rača. 
C. odporúča 
starostovi mestskej časti Bratislava-Rača, aby predložil Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Rača návrh na obstaranie územného plánu zóny v predmetnej lokalite. 

V časti B uznesenia MsZ č. 1252/2013 sa neuvádzajú parcelné čísla pozemkov, ktoré 
mestská časť Bratislava-Rača navrhuje na zámenu. 

Materiál predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 25. - 26. 09. 2013 obsahoval aj návrh mestskej časti Bratislava-Rača na 
zámenu pozemkov v liste mestskej časti Bratislava-Rača č. 9250/89/2013/SMI-Ha zo dňa 
23.5.2013. Mestská časť Bratislava-Rača navrhla na zámenu pozemky zverené do správy 
mestskej časti, a to: parcely registra „C“ parc. č. 17353/1 - záhrada o výmere 1301 m2 a parc. 
č. 17353/2 - zastavaná plocha a nádvoria 197 m2. Na pozemku parc. č 17353/2 sa nachádza 
časť viacúčelovej budovy súp. č. 9767. Pozemky aj s viacúčelovou budovou sa nachádzajú na 
Hagarovej ulici. Pozemok vo vlastníctve hlavného mesta: parcela registra „C“ parc. č. 
4963/193 - ostatná plocha o výmere 5168 m2 v lokalite Hruškova. 

Konštatujeme, že keď sú predmetom zámeny pozemky parc. č. 17353/1 a parc. č. 
17353/2, uvedené v liste mestskej časti, zámenou sú dotknuté aj nasledovné nehnuteľnosti: 

- stavba súpis. číslo 9767, na pozemkoch parc. č. 17353/2 a parc. č. 17353/8, 
- pozemky parc. č. 17353/7 a parc. č. 17353/8, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava- Rača, ktorá súhlasí, aby aj tieto pozemky boli predmetom zámeny. 
Pred podpísaním zámennej zmluvy bude podpísaný protokol o odňatí správy 

nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to pozemkov parc. 
č. 17353/1- záhrady vo výmere 1301 m2, parc. č. 17353/2 - zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 197 m2 a stavby súpis. č. 9767 na pozemkoch parc. č. 17353/2 a 17353/8, v k.ú. Rača 
zo správy mestskej časti Bratislava-Rača, ktorá s odňatím správy súhlasí (uznesenie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača č. 437/24/06/14/P v znení uznesenia 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača č. 482/28/10/14/P ). 

 
Dňa 28.10.2014 prijalo Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní 

materiálu uznesenie č. 482/28/10/14/P, ktorým Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača 
a) schvaľuje 

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 pozemkov registra „C“ KN v k.ú. Rača, 
a to pozemkov: 
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- parc. č. 17353/7 - záhrady vo výmere 652 m2, všeobecná hodnota pozemku určená 
znaleckým posudkom je 72 424,16 Eur, LV č. 10070 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - 
Rača; 
- parc. č. 17353/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 94 m2, všeobecná hodnota 
pozemku určená znaleckým posudkom 10 441,52 Eur, LV č. 10070 vo vlastníctve mestskej 
časti Bratislava - Rača; 
za 
časť pozemku parc. č. 17342/203 – ostatné plochy vo výmere cca 280 m2, všeobecná hodnota 
časti pozemku určená znaleckým posudkom je cca 70 828,8 Eur, LV č. 9955, v podielovom 
spoluvlastníctve Ing. Šándora Ivana a Ing. Šándorovej Zuzany - v podieli 6/10, PhDr. 
Holecovej Lucie – v podieli 2/10, Ing. Herbergera Petra – v podieli 2/10,  
s podmienkami: 
1. Zámena sa uskutoční len v prípade schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta SR Bratislavy vo veci zámeny nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203, k.ú. Rača vo vlastníctve fyzických osôb. 
2. Zámenná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do 150 dní od schválenia uznesenia 
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Rača. V prípade, že zámenná zmluva 
nebude zmluvnými stranami podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť. 
3. Pred podpísaním zámennej zmluvy na LV č. 9955, na ktorom je zapísaný pozemok parc. č. 
17342/203 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Šándora Ivana a Ing. Šándorovej Zuzany - v 
podieli 6/10, PhDr. Holecovej Lucie – v podieli 2/10, Ing. Herbergera Petra – v podieli 2/10, 
nebudú zapísané žiadne ťarchy. 
4. Zámena sa uskutoční bez vzájomného finančného vyrovnania. 
5. Parcelné číslo a výmera pozemku budú spresnené následne spracovaným geometrickým 
plánom. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou pozemkov sa docieli 
majetkovoprávne usporiadanie časti pozemku parc. č. 17342/203, k.ú. Rača vo výmere cca 
280 m2 na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rača č. 
UZN 293/14/05/13/P zo dňa 14.05.2013, ktorým bola prerokovaná petícia občanov proti 
stavbe „Polyfunkčného bytového domu na pozemku parc. č. 17342/203 v k.ú. Rača“, 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1252/2013 zo dňa 25. – 
26.09.2013, ktorým bola prerokovaná petícia občanov proti stavbe „Polyfunkčného bytového 
domu na pozemku parc. č 17342/203 v k.ú. Rača“ a žiadosti podielových spoluvlastníkov 
pozemku parc. č. 17342/203 - ostatné plochy vo výmere cca 1730 m2. 
 

b) schvaľuje 
 

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rača č. UZN 
437/24/06/14/P vo veci súhlasu s vrátením majetku zvereného do správy mestskej časti 
Bratislava-Rača do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy, a to 
1. pozemku registra „C“ parc. č. 17353/1, k.ú. Rača – záhrada o výmere  1301 m², 
2. pozemku registra „C“ parc. č. 17353/2, k.ú. Rača – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

197 m², 
3. viacúčelovej budovy súpisné číslo 9767 nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ parc. 

č. 17353/2 a 17353/8, k.ú. Rača, 
zapísaných na LV č. 1628 a zverených do správy mestskej časti Bratislava-Rača na základe 
protokolu č. 27/92 zo dňa 06.04.1992 tak, že  
a) v druhej odrážke sa slová „31. decembra 2014“ nahrádzajú slovami „31. marca 2015“, 
b) vo štvrtej odrážke sa slová „30.06.2015“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2015“ 

a slová „zamenený pozemok“ sa nahrádzajú slovami „zamenenú časť pozemku“.  
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Právna zástupkyňa fyzických osôb - vlastníkov pozemku registra „C“ parc. č. 17342/203, 
v k.ú. Rača, Ing. Ivana Šandora a Zuzany Šandorovej, Lucie Holecovej a Ing. Petra 
Herbergera a na základe plnej moci investora, spoločnosti IRP Invest s.r.o., v liste zo dňa 
06.10.2014, ktorý je v prílohe materiálu, navrhla za pozemok parc. č 17342/203 - ostatné 
plochy o výmere 1730 m2, ktorý je vo vlastníctve jej klientov, zameniť za nasledovné 
nehnuteľnosti v k.ú. Rača: 
- pozemok registra „C“ parc. č. 17353/1 - záhrady vo výmere 1301 m2 a parc. č. 17353/2 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 197 m2 a stavbu súp. č. 9767 - viacúčelová budova - 
postavená na parc. č. 17353/2 a parc. č. 17353/8 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
- pozemok registra „C“ parc. č. 17353/7 - záhrady o výmere 652 m2 a parc. č. 17353/8 - 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2, zapísaných na LV č. 10070, v k.ú. Rača, vo 
vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Rača, 
- pozemok registra „C“ parc. č. 4963/193 - ostatné plochy o výmere 3982 m2 v lokalite 
Hrušková, zapísanom na LV č. 1628, k.ú. Rača, vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, po 
odčlenení 1186 m2. 

V prípade odsúhlasenia zámeny nehnuteľností, vlastníci a investor zabezpečia výmaz 
tiarch vzťahujúcich sa k pozemku parc. č. 17342/203, v k.ú. Rača. 

Žiadatelia o zámenu pozemku parc. č. 17342/203 v žiadosti zo dňa 06.10.2014, ktorá je v 
prílohe tohto návrhu, uvádzajú:  

„Vlastníci a investor v rámci rokovaní ponúkli pozemok parc. č. registra „C“ č. 
17342/203, k.ú. Rača na zámenu za nehnuteľnosti v hodnote 780 000,- EUR. Cenu pozemku 
parc. registra „C“č. 17342/203, k.ú. Rača vlastníci a investor stanovili s prihliadnutím na 
lokalitu pozemku, výmeru pozemku a doteraz vynaložené investície investora na realizáciu 
výstavby projektu „Polyfunkčného bytového domu“ na pozemku parc. č. registra „C“ č. 
17342/203, k.ú. Rača spočívajúce najmä v nadobúdacej cene pozemku (vrátane úročenia 
peňažných prostriedkov), nákladov na štúdie, projektovú dokumentáciu pre územné 
rozhodnutie, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, geometrické zamerania, 
inžiniersku činnosť, právne služby, atď. Cena pozemku parc. registra „C“ č. 17342/203, k.ú. 
Rača bola stanovená zároveň s prihliadnutím na trhovú cenu, ktorá bola vlastníkom a 
investorovi ponúknutá zo strany tretieho subjektu ako odkupná cena pozemku a projektu 
výstavy „Polyfunkčného bytového domu“. S ohľadom na uvedené konštatujeme, že 
všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti - pozemku parc. registra „C“ č. 17342/203, k.ú. Rača 
stanovenú znaleckým posudkom č. 28/2014 z 11.08.2014 nemožno považovať za trhovú cenu. 

Stavba so súpisným číslom 9767 (viacúčelová budova) postavená na parc. č. registra „C“ 
č. 17353/2 a parc. č. 17353/8, zapísaná na LV č. 1628, k.ú. Rača, nie je spôsobilá na užívanie 
a je potrebné vykonať jej sanáciu. Stavba je v dezolátnom stave a v súčasnosti sa v nej 
nachádzajú bezdomovci. Z uvedeného dôvodu pri určovaní hodnoty nehnuteľnosti na zámenu 
na jednej strane nemožno zohľadniť všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti - stavby so súpisným 
číslom 9767 stanovenú znaleckým posudkom č. 28/2014 z 11.08.2014, a na strane druhej je 
potrebné zohľadniť náklady investora spojené so sanáciou predmetnej stavby (cca 30 000,- 
Eur). 

Pozemok parc. č. registra „C“ č. 4963/193 - ostatné plochy o výmere 5168 m2 v lokalite 
Hrušková, zapísaný na LV č. 1628, k.ú. Rača, je podľa územnoplánovacej informácie určený 
na radovú zástavbu rodinných domov (maximálne dve bytové jednotky v jednom rodinnom 
dome), pričom na tomto území nie je možné realizovať výstavbu polyfunkčného domu. 
Pozemok sa nachádza v blízkosti železničnej trate, v dôsledku čoho cez časť pozemku 
prechádza ochranné pásmo železníc (ochranné pásmo železníc tvorí navrhovanú odčlenenú 
časť pozemku o výmere 1186 m2) a v dôsledku čoho sa pre zvýšenú hladinu hluku znižuje 
trhová cena nehnuteľnosti pre prípadnú výstavbu. Na pozemku je potrebné zabezpečiť rozvod 
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inžinierskych sietí. Pri určovaní hodnoty nehnuteľnosti je preto potrebné zobrať do úvahy 
náklady investora spojené so zabezpečením rozvodu inžinierskych sietí (cca30.00,- EUR). 
Pozemok nemá vybudovanú vnútro areálovú komunikáciu. Pri určovaní hodnoty 
nehnuteľnosti je preto potrebné zobrať do úvahy náklady investora spojené s vybudovaním 
vnútro areálovej komunikácie (cca 50.000,-EUR).“ 
 

Žiadatelia o zámenu doručili list zo dňa 15.10.2014 označený ako finančné zhrnutie, 
ktorý je prílohou tohto materiálu, žiadne doklady preukazujúce tvrdenia uvedené v ich podaní 
však hlavnému mestu SR Bratislavy nepredložili. 
 

Žiadatelia o zámenu doručili listom zo dňa 28.01.2015 doklady, ktoré sú v prílohe tohto 
materiálu, vzťahujúce sa k finančnému zhrnutiu a preukazujúce tvrdenia uvedené v ich liste 
zo dňa 15.10.2014. Zároveň v liste zo dňa 28.01.2015 uvádzajú: 

„V nadväznosti na vzájomné rokovania týkajúce sa zámeny nehnuteľností v k.ú. Rača, 
boli na zámenu navrhnuté nehnuteľnosti, ktorých hodnota bola určená znaleckými posudkami 
č. 28/2014 a 31/2014 vypracovanými Ing. Ivetou Engelmanovou, znalcom z odboru 
stavebníctvo. Za účelom uskutočnenia navrhovanej zámeny nehnuteľností však investor a 
vlastníci pozemku parc. registra „C“ č. 17342/203, k.ú. Rača, okrem všeobecnej hodnoty 
vyplývajúcej z vypracovaných znaleckých posudkov č. 28/2014 a 31/2014, navrhovali 
zohľadniť: 
1) skutočnosti zvyšujúce hodnotu zamieňanej nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzických osôb, a 

to: 
a) investície vynaložené investorom, spoločnosťou IRP Invest, s.r.o. na prípravu výstavby 

„Polyfunkčného bytového domu“ na pozemku parc. registra „C“ č. 17342/203 
b) investície investora, spoločnosti IRP Invest, s.r.o., vyvolané navrhovanou zámenou 

nehnuteľností 
c) skutočnosť, že hodnota pozemku parc. registra „C“ č. 17342/203 bola znaleckým 

posudkom č. 28/2014 vypracovaným Ing. Ivetou Engelmanovou, znalcom z odboru 
stavebníctvo, stanovená ako nie stavebného pozemku 

2) skutočnosti znižujúce hodnotu zamieňanej nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzických osôb, a 
to: 

a) odpočet hodnoty nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom 
b) skutočnosť, že zámenu iniciovalo hlavné mesto SR Bratislavy a Mestská časť Bratislava 

– Rača v nadväznosti na petíciu vyše 3900 obyvateľov proti stavbe „Polyfunkčného 
bytového domu“ na pozemku parc. registra „C“ č. 17342/203.“ 
Žiadatelia o zámenu k listu zo dňa 28.01.2015 priložili znalecký posudok č. 3/2015 

vypracovaný Ing. Ondrejom Sovom, znalcom z odboru stavebníctvo, na ocenenie 
nehnuteľnosti - pozemku parc. registra „C“ č. 17342/203, k.ú. Rača, Výpočet ceny 
projektových prác a inžinierskej činnosti vypracovaný spoločnosťou aa.ateliér, s.r.o. podľa 
Sadzobníku pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskej činnosti 
UNIKA, Cenovú ponuku spoločnosti Drill, s.r.o. na inžinierskogeologický prieskum a 
Rozpočty vypracované spoločnosťou VS Group spol. s r.o.. Žiadatelia o zámenu v liste zo dňa 
28.01.2015 k znaleckému posudku č. 3/2015 uvádzajú: 

„Investor a vlastníci pozemku parc. registra „C“ č. 17342/203, k.ú. Rača žiadali 
zohľadniť taktiež skutočnosť, že hodnota pozemku parc. registra „C“ č. 17342/203 bola 
znaleckým posudkom č. 28/2014 vypracovaným Ing. Ivetou Engelmanovou, znalcom z 
odboru stavebníctvo, stanovená ako nie stavebného pozemku, pričom poukázali na 
skutočnosť, že znalec pri stanovovaní hodnoty pozemku parc. registra „C“ č. 17342/203 
žiadnym spôsobom nezohľadnil skutočnosť, že na pozemok bolo vydané Rozhodnutie o 
umiestnení stavby, značka SÚ-422/2010/1008/2009/PR, ktoré nadobudlo právoplatnosť a 
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vykonateľnosť, ako aj Stavebné povolenie, značka 339/429/2014/UPSP-PR. Za účelom 
zohľadnenia namietaných skutočností a objektivizácie ceny predmetného pozemku ako 
stavebného pozemku sa investor a vlastníci pozemku parc. registra „C“ č. 17342/203, k.ú. 
Rača obrátili na znalca zo žiadosťou o stanovenie všeobecnej hodnoty predmetnej 
nehnuteľnosti. Zo znaleckého posudku č. 3/2015 vypracovaného Ing. Ondrejom Sovom, 
znalcom z odboru stavebníctvo vyplýva, že znalec stanovil, že všeobecná hodnota pozemku 
parc. registra „C“ č. 17342/203 o výmere 1730 m2 vo vlastníctve fyzických osôb je 
569.827,40 EUR, t.j. 329,38 EUR/m2.“ 

Žiadatelia o zámenu v liste zo dňa 28.01.2015 v závere svojej žiadosti uvádzajú: 
„Na základe uvedeného je zrejmé, že investor a vlastníci pozemku parc. registra „C“ č. 
17342/203, k.ú. Rača ponúkajú do zámeny pozemok prac. registra „C“ č. 17342/203 o výmere 
1730 m2, ktorého hodnota vyplývajúca zo znaleckého posudku č. 3/2015 vypracovaného Ing. 
Ondrejom Sovom, znalcom z odboru stavebníctvo predstavuje sumu 569.827,40 EUR, pričom 
zohľadňujú investície, ktoré v súvislosti s nehnuteľnosťami navrhnutými na zámenu 
vynaložili alebo vynaložia celkom vo výške 342.165,66 EUR. Vzhľadom k uvedenému 
hodnota ponúknutá na zámenu zo strany investora a vlastníkov pozemku parc. registra „C“ č. 
17342/203, k.ú. Rača predstavuje celkom sumu 911.993,06 EUR.  
Na základe uvedeného je zrejmé, že hlavné mesto SR Bratislavy ponúka do zámeny pozemok 
parc. registra „C“ č. 17353/1 o výmere 1301 m2, parc. č. 17353/2 o výmere 197 m2 a stavbu 
so súp. č. 9767, ktorých hodnota vyplývajúca zo znaleckého posudku č. 28/2014 
vypracovaného Ing. Ivetou Engelmanovou, znalcom z odboru stavebníctvo po zohľadnení 
stavu stavby so súp. č. 9767 predstavuje sumu 166.397,84 EUR a novovytvorený pozemok 
parc. registra „C“ č. 4963/193 o výmere 3982 m2, ktorého hodnota vyplývajúca zo znaleckého 
posudku č. 31/2014 vypracovaného Ing. Ivetou Engelmanovou, znalcom z odboru 
stavebníctvo predstavuje sumu 677.099,28 EUR. 
Na základe uvedeného je zrejmé, že Mestská časť Bratislava – Rača ponúka do zámeny 
pozemok parc. registra „C“ č. 17353/7 o výmere 652 m2 a parc. č. 17353/8 o výmere 94 m2, 
ktorých hodnota vyplývajúca zo znaleckého posudku č. 28/2014 vypracovaného Ing. Ivetou 
Engelmanovou, znalcom z odboru stavebníctvo predstavuje sumu 82.865,68 EUR. 
Finančné zhrnutie: 
Hodnota ponúknutá investorom a vlastníkmi pozemku parc. registra „C“ č. 17342/203, k.ú. 
Rača  
- pozemok prac. registra „C“ č. 17342/203 (stavebný pozemok)  + 569.827,40 EUR 
- investície vynaložené investorom      + 232.165,-    EUR 
- investície vyvolané investorovi      + 110.001,66 EUR 
Spolu:              911.993,06 EUR 
Hodnota ponúknutá hlavným mestom SR Bratislavy 
- pozemok parc. registra „C“ č. 17353/1, parc. č. 17353/2 a stavba so súp. č. 9767 (po odpočte 
hodnoty stavby)         + 166.397,84 EUR 
- pozemok parc. registra „C“ č. 4963/193 o výmere 3982 m2  + 677.099,28 EUR 
Spolu:              843.497,12 EUR 
Hodnota ponúknutá Mestskou časťou Bratislava - Rača 
- pozemok parc. registra „C“ č. 17353/7 a parc. č. 17353/8   + 82.865,68 EUR 
Spolu:             82.865,68 EUR“ 
 Žiadatelia opätovne uviedli, že „...investor ani vlastníci pozemku parc. registra „C“ č. 
17342/203, k.ú. Rača predmetnú zámenu neinicializovali a svoj súhlas s prípadnou zámenou 
pozemkov považujú za ústupok záujmu občanov, pričom „záujem“ občanov na jednej strane a 
„ústupok“ investora a vlastníkov pozemku parc. registra „C“ č. 17342/203, k.ú. Rača na 
druhej strane nemožno finančne zhodnotiť a zakomponovať do predmetného finančného 
zhrnutia. Napriek uvedenému majú za to, že túto skutočnosť je potrebné pri navrhovanej 
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zámene ako prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zohľadniť.“ 
 

Poznamenávame, ak by hlavné mesto reflektovalo na žiadosť o zámenu a z pozemku 
parc. č. 4963/193 - ostatné plochy vo výmere 5168 m2, by bola odčlenená časť vo výmere cca 
1186 m2 v ochrannom pásme železníc, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava by zostal 
pozemok bez prístupu a možnosti ďalšieho využitia. 

 
Na pozemku parc. č. 17353/2 sa nachádza stavba vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy súp. č. 9767, ktorá sa nachádza aj na pozemku parc. č. 17353/8. Pozemky parc. č. 
17353/8 a parc. č. 17353/7, sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Rača a fyzické osoby 
žiadajú o ich zámenu. Z uvedených dôvodov pozemok vo vlastníctve fyzických osôb parc. č. 
17342/203 - ostatné plochy vo výmere 1730 m2 sa navrhuje rozdeliť na dve časti tak, že časť 
pozemku vo výmere cca 1450 m2 bude predmetom zámeny s hlavným mestom SR Bratislava. 
Pozemok vo výmere cca 280 m2, na ktorej sa nachádza parkovisko a rezerva na prístup, bude 
predmetom zámeny s mestskou časťou Bratislava-Rača, za pozemky v jej vlastníctve, a to 
parc. č. 17353/7 - záhrady vo výmere 652 m2, všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého 
posudku č. 28/2014 je 72424,16 Eur a parc. č. 17353/8 - zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 94 m2, všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 28/2014 je 10 
441,52 Eur. 

Znalecký posudok č. 28/2014 zo dňa 11.8.2014 a znalecký posudok č. 29/2014 zo dňa 
12.8.2014 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností, ktoré sú predmetom zámeny, 
vypracovala znalkyňa Ing. Iveta Engelmanová. 

Všeobecná hodnota pozemkov a stavby vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
určená podľa výpočtu v znaleckom posudku č. 28/2014 zo dňa 11.8.2014 a znaleckého 
posudku č. 29/2014 zo dňa 12.8.2014 je nasledovná: 
parc. č. 17353/1- záhrady vo výmere 1301 m2, všeobecná hodnota: 144 515,08 Eur; parc. č. 
17353/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 197 m2, všeobecná hodnota: 21 882,76 Eur; 
časti pozemku parc. č. 4963/193 vo výmere cca 3982 m2, všeobecná hodnota cca 677 099,28 
Eur; 
stavba súpis. č. 9767 so vstupným schodiskom na pozemkoch parc. č. 17353/2 a 17353/8, 
všeobecná hodnota stavby určená znaleckými posudkami je 33 409,00 Eur a vstupného 
schodiska je 72,94 Eur. 
Tj. všeobecná hodnota nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy určená 
znaleckými posudkami je cca 876 979,06 Eur, ktoré nadobudnú zámenou do vlastníctva 
fyzické osoby. 

Všeobecná hodnota časti pozemku parc. č. 17342/203 - ostatné plochy vo výmere cca 
1450 m2 v podielovom spoluvlastníctve fyzických osôb: Šándora Ivana a Šándorovej Zuzany 
- v podieli 6/10, Holecovej Lucie - v podieli 2/10, Herbergera Petra - podieli 2/10, určená 
znaleckým posudkom č. 28/2014 zo dňa 11.8.2014 je cca 366 792 Eur, ktorú nadobudne do 
vlastníctva hlavné mesto SR Bratislava. 

Rozdiel všeobecnej hodnoty zamieňaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku č. 
28/2014 zo dňa 11.8.2014 a znaleckého posudku č. 29/2014 zo dňa 12.8.2014 je 517 775,86 
Eur v neprospech hlavného mesta SR Bratislavy. Zámena je navrhnutá bez finančného 
vyrovnania. Znalecký posudok č. 28/2014 zo dňa 11.8.2014 a znalecký posudok č. 29/2014 zo 
dňa 12.8.2014 však nezohľadňujú náklady na strane investora, ktoré sú vyššie uvedené 
(investície, ktoré v súvislosti s nehnuteľnosťami navrhnutými na zámenu vynaložil alebo 
vynaloží celkom) ako aj zohľadnenie niektorých skutočnosti pri stanovení všeobecnej 
hodnoty pozemku parc. č. 17342/203 (vydané právoplatné územné rozhodnutie na stavbu na 
tomto pozemku, vydané stavebné povolenie).  
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Mestská časť v minulosti mala záujem o odpredaj pozemkov a viacúčelovej budovy na 
Hagarovej ulici (zverených ako aj vo vlastníctve mestskej časti). Za tým účelom dňa 
29.10.2012 vyhlásila verejnú obchodnú súťaž. V tom čase znaleckým posudkom bola 
stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností na sumu 309 405,- euro (v súčasnosti podľa 
aktuálneho znaleckého posudku je všeobecná hodnota nehnuteľností vyčíslená na sumu 
282 744,86,- euro, z čoho vyplýva že každým rokom cena týchto nehnuteľností klesá). 
Verejná obchodná súťaž nakoniec bola zrušená. Požadovanú zábezpeku zložil len jeden 
uchádzač, ktorý nakoniec od zámeru kúpy upustil z dôvodu nedoriešeného prístupu na 
dotknuté nehnuteľnosti. 

 
Pre úplnosť uvádzame:  
V prípade zámeny celého pozemku parc. č.17342/203 v podielovom spoluvlastníctve 

fyzických osôb: Šándora Ivana a Šándorovej Zuzany - v podieli 6/10, Holecovej Lucie - v 
podieli 2/10, Herbergera Petra - podieli 2/10, hlavné mesto SR Bratislava a mestská časť 
Bratislava-Rača nadobudnú pozemok parc. č. 17342/203- ostatné plochy vo výmere 1730 m2, 
ktorého všeobecná hodnota určená znaleckým posudkom č. 28/2014 zo dňa 11.8.2014 je 437 
620,80 Eur. Podieloví spoluvlastníci pozemku parc. č. 17342/203 nadobudnú od hlavného 
mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Rača nehnuteľnosti určenej znaleckým 
posudkom č. 28/2014 zo dňa 11.8.2014 a znaleckého posudku č. 29/2014 zo dňa 12.8.2014 v 
hodnote 955 396,66 Eur. 

V prípade zámeny celého pozemku parc. č.17342/203 v podielovom spoluvlastníctve 
fyzických osôb: Šándora Ivana a Šándorovej Zuzany- v podieli 6/10, Holecovej Lucie - v 
podieli 2/10, Herbergera Petra - podieli 2/10, vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 3/2015, 
hlavné mesto SR Bratislava a mestská časť Bratislava-Rača nadobudnú pozemok parc. č. 
17342/203- ostatné plochy vo výmere 1730 m2, ktorého všeobecná hodnota určená znaleckým 
posudkom č. 3/2015 zo dňa 28.01.2015 je 569 827,40 Eur. Náklady investora, IRP Invest 
s.r.o., ktoré vyčíslil v súvislosti zo zámenou predstavujú 342.166,66 Eur.  

Podieloví spoluvlastníci pozemku parc. č. 17342/203 nadobudnú od hlavného mesta SR 
Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Rača nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom č. 
28/2014 zo dňa 11.8.2014 a znaleckého posudku č. 29/2014 zo dňa 12.8.2014 v hodnote 955 
396,66 Eur, po zohľadnení nevyhnutnosti sanácie stavby so súp. č. 9767 v hodnote 
926.362,80 Eur. 

 
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 pozemkov sa  
a) docieli majetkovoprávne usporiadanie časti pozemku parc. č. 17342/203 vo výmere cca 

1450 m2 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
1252/2013 zo dňa 25. - 26. 09. 2013, ktorým bola prerokovaná petícia občanov proti stavbe 
„Polyfunkčného bytového domu na pozemku parc. č. 17342/203 v k.ú. Rača“ a žiadosti 
podielových spoluvlastníkov pozemku parc. č. 17342/203 - ostatné plochy vo výmere cca 
1730 m2, 

b) zabráni narušeniu okolia Hagarovej ulice z hľadiska architektúry sídliska, zániku parkovej 
zelene, ako aj zvýšenia intenzity dopravy, hluku a emisií, ktoré namietajú v petícii proti 
stavbe „Polyfunkčného bytového domu na pozemku parc. č. 17342/203 v k.ú. Rača“ 
občania.   
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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. Hlavné mesto SR Bratislava dňa 11. 02. 2015 zverejnila na internete a na 
úradnej tabuli svoj zámer zameniť dotknuté nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 
 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 

Oddelenie územného rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov podľa 
záväznej časti stanovuje: 
pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové parcely 17353/1, 17353/2,17353/7, 17353/8 
funkčné využitie územia: zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, kód 501, 
rozvojové územie, regulačný kód G. 
pre územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 4963/193, funkčné využitie územia: 
malopodlažná zástavba obytného územia, číslo 102, stabilizované územie. z juhovýchodnej 
strany lokality spadá do ochranného pásma železničných tratí (cca 1/3 pozemku). pre územie, 
ktorého súčasťou je pozemok parc. č.17342/203, funkčné využitie územia: viacpodlažná 
zástavba obytného územia, kód 101, stabilizované územie. 
Ďalšie skutočnosti sú uvedené v pripojených stanoviskách 
Súborné stanovisko 
Oddelenie dopravného inžinierstva 
Neuplatňuje si pripomienky. 
Referát cestného správneho orgánu 
Nevyjadrujú sa, nejedná sa o pozemky miestnych komunikácií I. a II. triedy. 
Oddelenie správy komunikácií 
Zámenou pozemkov nepríde k zásahu do komunikácií a verejného osvetlenia v správe 
hlavného mesta. 
Stanovisko technickej infraštruktúry: 
Pozemkom parc. č.17342/203 prechádza verejný vodovod DN 100. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Zámena pozemkov nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, mestskej zelene, 
územnou a druhovou ochranou prírody a krajiny. 
Stanovisko starostu mestskej časti Bratislava - Rača  
Bolo požiadané 
 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta prerokovala 
dňa 09.02.2015 návrh na zámenu nehnuteľností v k.ú. Rača a odporučila ho MsZ 
schváliť. 
 
Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 12.02.2015, kde pri hlasovaní získal 
dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, ktorým sa odporučilo MsZ materiál 
schváliť. 
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parc. č. 4963/193 :

parc. č. 17342/203 :

parc. č. 17353/1,2,8 :
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· parc. č. KN-C 17353/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 197 m2,
· parc. č. KN-C 4963/(*), druh pozemku: Ostatné plochy o výmere (*) m2, ktorý
bol vytvorený Geometrickým plánom (*) z pozemku parc. č. KN-C 4963/193, druh
pozemku: Ostatné plochy o výmere 5168 m2, a

a stavby – Viacúčelovej budovy:

· súp. č. 9767 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 17353/2, druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1301 m2 a na pozemku parc. č. KN-C
17353/8, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2,

zapísaných Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom v registri „C“ na liste
vlastníctva č. 1628 pre katastrálne územie Rača, obec BA – m. č. Rača, okres
Bratislava III v prospech Účastníka v I. rade pod B 1 v podiele 1/1. Právny vzťah
k pozemku parc. č. KN-C 17353/8, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 94 m2, na ktorom je postavená stavba – Viacúčelová budova súp. č. 9767 je
evidovaný na liste vlastníctva č. 10070 pre katastrálne územie Rača, obec BA – m. č.
Rača, okres Bratislava III.

1.2   Účastník v II. rade, Účastník v III. rade a Účastník v IV. rade sú podielovými
spoluvlastníkmi nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Rača, obec BA
– m. č. Rača, okres Bratislava III, a to pozemku:

· parc. č. KN-C 17342/(*), druh pozemku: Ostatné plochy o výmere (*) m2,
ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom (*) z pozemku parc. č. KN-C 17342/203,
druh pozemku: Ostatné plochy o výmere 1730 m2

zapísaného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom v registri „C“ na liste
vlastníctva č. 9955 pre katastrálne územie Rača, obec BA – m. č. Rača, okres
Bratislava III v prospech (i) Účastníka v II. rade pod B 1 v podiele 6/10, (ii) Účastníka
v III. rade pod B 2 v podiele 2/10 a (iii) Účastníka v IV. rade pod B 2 v podiele 2/10.

Čl. II.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany touto zmluvou zamieňajú nehnuteľnosti bližšie popísané v Čl. I. bode 1.1
a 1.2  tejto zmluvy nasledovne:
2.1   Účastník v I. rade sa stane výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcej sa

v katastrálnom území Rača, obec BA – m. č. Rača, okres Bratislava III, a to pozemku
parc. č. KN-C 17342/(*), druh pozemku: Ostatné plochy o výmere (*) m2, ktorý bol
vytvorený Geometrickým plánom (*) z pozemku parc. č. KN-C 17342/203, druh
pozemku: Ostatné plochy o výmere 1730 m2, zapísanej v registri „C“ v prospech
Účastníka v I. rade pod B1 v podiele 1/1.

2.2   Účastník v II. Rade, Účastník v III. rade a Účastník v IV. rade sa stanú podielovými
spoluvlastníkmi nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Rača, obec BA
– m. č. Rača, okres Bratislava III, a to: pozemkov parc. č. KN-C 17353/1, druh
pozemku: Záhrady o výmere 1301 m2, parc. č. KN-C 17353/2, druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 197 m2, parc. č. KN-C 4963/(*), druh
pozemku: Ostatné plochy o výmere (*) m2, ktorý bol vytvorený Geometrickým
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plánom (*) z pozemku parc. č. KN-C 4963/193, druh pozemku: Ostatné plochy
o výmere 5168 m2 a stavby súp. č. 9767 postavenej na pozemku parc. č. KN-C
17353/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1301 m2 a na
pozemku parc. č. KN-C 17353/8, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o
výmere 94 m2 zapísaných v registri „C“ v prospech Účastníka v II. rade v podiele
6/10, Účastníka v III. rade v podiele 2/10 a Účastníka v IV. rade v podiele 2/10.

Čl. III.
Finančné vyrovnanie

3.1 Hodnota nehnuteľností, a to pozemku parc. č. KN-C 17342/(*), druh pozemku:
Ostatné plochy o výmere (*) m2,  ktorý  bol  vytvorený  Geometrickým  plánom  (*)  z
pozemku parc. č. KN-C 17342/203, druh pozemku: Ostatné plochy o výmere 1730 m2,
ktoré nadobudne na základe tejto zmluvy do výlučného vlastníctva Účastník v I. rade,
bola určená ako všeobecná hodnota nehnuteľností znaleckým posudkom č. 28/2014 zo
dňa 11.08.2014 vypracovaným súdnym znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Ivetou
Engelmanovou vo výške (*) eur (slovom: (*) eur a (*) eurocentov) t. j. (*) eur/m2.

3.2 Hodnota nehnuteľností, a to pozemkov parc. č. KN-C 17353/1, druh pozemku:
Záhrady o výmere 1301 m2, parc. č. KN-C 17353/2, druh pozemku: Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 197 m2, parc. č. KN-C 4963/(*), druh pozemku: Ostatné plochy o
výmere (*) m2, ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom (*) z pozemku parc. č.
KN-C 4963/193, druh pozemku: Ostatné plochy o výmere 5168 m2 a stavby súp. č.
9767 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 17353/2, druh pozemku: Zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1301 m2 a na pozemku parc. č. KN-C 17353/8, druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2, ktoré nadobudnú na základe tejto
zmluvy do svojho podielového spoluvlastníctva Účastník v II. rade, Účastník v III.
rade a Účastník v IV. rade bola určená ako všeobecná hodnota nehnuteľností
znaleckým posudkom č. 28/2014 zo dňa 11.08.2014 a znaleckým posudkom č.
31/2014 zo dňa 12.08.2014 vypracovanými súdnym znalcom v odbore stavebníctvo
Ing. Ivetou Engelmanovou spoločne vo výške (*) eur (slovom: (*) eur a (*)
eurocentov) t. j. (*) eur/m2.

3.3 Účastník v I. rade, Účastník v II. rade, Účastník v III. rade a Účastník v IV. rade sa
výslovne dohodli, berú na vedomie a súhlasia, že si z titulu tejto zmluvy nebudú voči
sebe uplatňovať žiadne finančné nároky a nebudú si navzájom nič dlžní. Cena
zamieňaných nehnuteľností na základe dohody zmluvných strán je cena určená
znaleckým posudkom č. 28/2014 zo dňa 11.08.2014 a znaleckým posudkom č.
31/2014 zo dňa 12.08.2014.

Čl. IV.
Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle §
ustanovenia § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Vecno-právne účinky nadobudnutia
vlastníckeho práva k predmetu zmluvy nastanú dňom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru o povolení vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

4.2 Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností v zmysle zákona č. 162/1995 Z.
z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv
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k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov uhradia Účastník v II. rade, Účastník
v III. rade a Účastník v IV. rade spoločne a nerozdielne.

4.3 Návrh na vklad vlastníckeho práva z tejto zmluvy do katastra nehnuteľností na
Okresný úrad Bratislava podajú zmluvné strany spoločne po podpise tejto zmluvy
všetkými zmluvnými stranami.

Čl. V.
Ostatné dojednania

5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že hranice a stav zamieňaných nehnuteľností sú im známe
a súhlasia s ich nadobudnutím do vlastníctva v takom stave, v akom sa nachádzajú ku
dňu podpisu tejto zmluvy.

5.2 Účastník v I. rade prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že na
nehnuteľnostiach špecifikovaných v Čl. I.  ods. 1.1 tejto Zmluvy neviaznu žiadne
práva tretích osôb, najmä nie vecné bremená, záložné práva, nájomné a podnájomné
práva ani iné ťarchy.

5.3 Účastník v II. rade, Účastník v III. rade a Účastník v IV. rade prehlasujú a podpisom
tejto zmluvy potvrdzujú, že na nehnuteľnosti špecifikovanej v Čl. I.  ods. 1.2 tejto
Zmluvy neviaznu žiadne práva tretích osôb, najmä nie vecné bremená, záložné práva,
nájomné a podnájomné práva ani iné ťarchy.

Čl. VI.
Osobitné ustanovenia

6.1 Táto zmluva je v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy č. (*) zo dňa (*).

6.2 Prevod podľa tejto zmluvy je vykonaný v zmysle ustanovenia § 9a  ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného
zreteľa, pričom zámer odpredať svoj majetok formou zámeny a jeho spôsob Účastník
v I. rade zverejnil na svojej úradnej tabuli a internetovej stránke v dňoch od (*) do (*).

6.3 Zmluvné strany potvrdzujú, že dňom podpisu tejto zmluvy došlo k vzájomnému
odovzdaniu a prevzatiu celého predmetu zmluvy. Týmto okamihom prechádza na
Účastníka v I. rade, Účastníka v II. rade, Účastníka v III. rade a Účastníka v IV. rade
nebezpečenstvo náhodnej skazy i náhodného zhoršenia predmetu zámeny, ako aj
škody na predmete zmluvy.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia

7.1 Táto zmluva sa vyhotovuje v 8 rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu.
Účastník v I. rade dostane 2 vyhotovenia, Účastník v II. rade dostane 2 vyhotovenia,
Účastník v III. rade dostane 1 vyhotovenie, Účastník v IV. rade dostane 1 vyhotovenie
a  2 vyhotovenia budú tvoriť prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.

7.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola
uzavretá po ich vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne
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a zrozumiteľne, bez tiesne a nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.

V Bratislave dňa (*)

Účastník v I. rade: Účastník v II. rade:

...........................................................                      ......................................................................
         JUDr.  Ivo  Nesrovnal  LL.M.                             Ivan  Šándor  a  manželka  Zuzana
Šándorová
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Účastník v III. rade: Účastník v IV. rade:

........................................................                                        ...................................................
     Lucia Holecová   Peter Herberger
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Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 9.2.2015 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 14 
Návrh na zámenu pozemkov v k.ú. Rača, a to pozemkov parc. č. 17353/1, parc. č. 17353/2 a časti pozemku parc. 
č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 
17342/203 vo vlastníctve fyzických osôb, Hagarova ul. ako prípadu hodného osobitného zreteľa     
 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 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 pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Rača, 
a to pozemkov: 
- parc. č. 17353/1 - záhrady vo výmere 1301 m2, všeobecná hodnota pozemku určená 
znaleckými posudkami je 144 515,08 Eur, LV č. 1628 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy; 
- parc. č. 17353/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 197 m2, všeobecná hodnota 
pozemku určená znaleckými posudkami je 21 882,76 Eur, LV č. 1628 vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislavy; 
- časti pozemku parc. č. 4963/193 vo výmere cca 3982 m2, všeobecná hodnota časti 
pozemku určená znaleckými posudkami je cca 677 099,28 Eur, LV č. 1628 vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy; 
- a stavby súpis. č. 9767 so vstupným schodiskom na pozemkoch parc. č. 17353/2 a 
17353/8, všeobecná hodnota stavby určená znaleckými posudkami je 33 409,00 Eur a 
vstupného schodiska je 72,94 Eur, LV 1628 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy; 
za časť pozemku parc. č. 17342/203 - ostatné plochy vo výmere cca 1450 m2, všeobecná hodnota časti pozemku 
určená znaleckými posudkami je cca 366.792,00 Eur, LV č. 9955, v 
podielovom spoluvlastníctve Šándora Ivana a Zuzany Šándorovej - spoluvlastnícky podiel 
6/10, Holecovej Lucie - spoluvlastnícky podiel 2/10, Ing. Herbergera Petra - spoluvlastnícky 
podiel 2/10,  
s podmienkami: 
1. Zámenná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v 
Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva 
nebude zmluvnými stranami podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť. 
2. Pred podpísaním zámennej zmluvy na LV č. 9955, na ktorom je zapísaný pozemok parc. č. 
17342/203 v podielovom spoluvlastníctve Šándora Ivana a Zuzany Šándorovej - v podieli 
6/10, Holecovej Lucie - v podieli 2/10, Herbergera Petra - v podieli 2/10, nebudú zapísané 
žiadne ťarchy. 
3. Zámena sa uskutoční bez vzájomného finančného vyrovnania. 
4. Pred podpísaním zámennej zmluvy budú spresnené parcelné číslo a výmera pozemku 
spracovaným geometrickým plánom. 
5. Pred podpísaním zámennej zmluvy bude podpísaný protokol o odňatí správy nehnuteľného 
majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to pozemkov parc. č. 17353/1- 
záhrady vo výmere 1301 m2, parc. č. 17353/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 197 
m2 a stavby súpis. č. 9767 na pozemkoch parc. č. 17353/2 a 17353/8, v k.ú. Rača zo správy 
mestskej časti Bratislava-Rača. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou pozemkov sa 
a) docieli majetkovoprávne usporiadanie časti pozemku parc. č. 17342/203 vo výmere cca 
1450 m2 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
1252/2013 zo dňa 25. - 26. 09. 2013, ktorým bola prerokovaná petícia občanov proti stavbe 
„Polyfunkčného bytového domu na pozemku parc. č. 17342/203 v k.ú. Rača“ a žiadosti 
3 podielových spoluvlastníkov pozemku parc. č. 17342/203 - ostatné plochy vo výmere cca 
1730 m2, 
b) zabráni narušeniu okolia Hagarovej ulice z hľadiska architektúry sídliska, zániku parkovej 
zelene, ako aj zvýšenia intenzity dopravy, hluku a emisií, ktoré namietajú v petícii proti 
stavbe „Polyfunkčného bytového domu na pozemku parc. č. 17342/203 v k.ú. Rača“ 
občania. 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11 , za: 8 , proti: 0  , zdržal sa: 3  
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 9.2.2015 
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Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov parc. č. 17353/1, parc.               
č. 17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve 
fyzických osôb, Hagarova ulica, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

kód uzn.: 5.7 
5.2.7 

Uznesenie č. 33/2015 
     zo dňa 12. 02. 2015 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, 
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 pozemkov registra „C“ 
KN v k. ú. Rača, a to pozemkov: 
1. parc. č. 17353/1 - záhrady vo výmere 1 301 m², všeobecná hodnota pozemku určená 

znaleckými posudkami je 144 515,08 Eur, LV č. 1628, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, 

2. parc. č. 17353/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 197 m², všeobecná hodnota 
pozemku určená znaleckými posudkami je 21 882,76 Eur, LV č. 1628, vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, 

3. časti pozemku parc. č. 4963/193 vo výmere cca 3 982 m², všeobecná hodnota časti 
pozemku určená znaleckými posudkami je cca 677 099,28 Eur, LV č. 1628, vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, 

4. stavby, súpis. č. 9767, so vstupným schodiskom na pozemkoch parc. č. 17353/2 a parc. 
č. 17353/8, všeobecná hodnota stavby určená znaleckými posudkami je 33 409,00 Eur 
a vstupného schodiska je 72,94 Eur, LV č. 1628, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, 

za časť pozemku parc. č. 17342/203 - ostatné plochy vo výmere cca 1 450 m², všeobecná 
hodnota časti pozemku určená znaleckými posudkami je cca 366 792,00 Eur, LV č. 9955,               
v podielovom spoluvlastníctve Šándora Ivana a Zuzany Šándorovej - spoluvlastnícky podiel 
6/10, Holecovej Lucie - spoluvlastnícky podiel 2/10, Ing. Herbergera Petra – spoluvlastnícky 
podiel 2/10, 
 
s podmienkami: 
 
1. Zámenná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade,  že zámenná 
zmluva nebude zmluvnými stranami podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí 
platnosť. 

2. Pred podpísaním zámennej zmluvy na LV č. 9955, na ktorom je zapísaný pozemok parc. 
č. 17342/203, v podielovom spoluvlastníctve Šándora Ivana a Zuzany Šándorovej - 
v podieli 6/10, Holecovej Lucie - v podieli 2/10, Herbergera Petra - v podieli 2/10, 
nebudú zapísané žiadne ťarchy. 

3. Zámena sa uskutoční bez vzájomného finančného vyrovnania. 
4. Pred podpísaním zámennej zmluvy budú spresnené parcelné čísla a výmery pozemkov 

spracovaným geometrickým plánom. 
5. Pred podpísaním zámennej zmluvy bude podpísaný protokol o odňatí správy 

nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to pozemkov 
parc. č. 17353/1 - záhrady vo výmere 1 301 m², parc. č. 17353/2 - zastavané plochy                 
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a nádvoria vo výmere 197 m², a stavby, súpis. č. 9767, na pozemkoch parc. č. 17353/2              
a 17353/8, k. ú. Rača, zo správy mestskej časti Bratislava-Rača. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou pozemkov sa  
a) docieli majetkovoprávne usporiadanie časti pozemku parc. č. 17342/203 vo výmere                   

cca 1 450 m², na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 1252/2013 zo dňa 25. - 26. 09. 2013, ktorým bola prerokovaná petícia 
občanov proti stavbe „Polyfunkčného bytového domu na pozemku parc. č. 17342/203,            
v k. ú. Rača“, a žiadosti podielových spoluvlastníkov pozemku parc. č. 17342/203 - 
ostatné plochy vo výmere cca 1 730 m², 

b) zabráni narušeniu okolia Hagarovej ulice z hľadiska architektúry sídliska, zániku 
parkovej zelene, ako aj zvýšenia intenzity dopravy, hluku a emisií, ktoré namietajú                  
v petícii proti stavbe „Polyfunkčného bytového domu na pozemku parc. č. 17342/203,                  
k. ú. Rača“, občania. 

 
 


