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kód uzn. 5.3  

              5.3.1  
 

Návrh uznesenia 
 

       Mestské zastupiteľstvo  po prerokovaní materiálu 
 

A.  neschvaľuje 
 

       vybratého účastníka - víťaza obchodnej verejnej súťaže  spoločnosť                           
P.G. DEVELOPMENT GROUP, spol. s r.o., so sídlom Štefanovičová 12, Bratislava, IČO: 
36684503 - na predaj  pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Trnávka, a to novovytvoreného 
pozemku  parc. č. 17007/46 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2004 m2, vzniknutého 
podľa GP č. 30010/2014 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 17007/46, LV č. 
1010 a novovytvoreného pozemku parc. č. 17007/47 -  zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 1822 m2 vzniknutého   podľa GP č. 30010/2014 oddelením od pozemku registra „C“ 
KN parc. č. 17007/47, LV č. 1010, Banšelova, Terchovská ulica,   podľa bodu 2, podbodu 
2.15 súťažných podmienok. 

 
B. zrušuje  

 
       obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú dňa 15.10.2014 na predaj  pozemkov registra „C“ KN 

v k. ú. Trnávka, a to novovytvoreného pozemku  parc. č. 17007/46 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 2004 m2, vzniknutého podľa GP č. 30010/2014 oddelením od 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 17007/46, LV č. 1010 a novovytvoreného pozemku parc. 
č. 17007/47 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1822 m2 vzniknutého   podľa GP č. 
30010/2014 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 17007/47, LV č. 1010, 
Banšelova, Terchovská ulica,   podľa bodu 2, podbodu 2.13 súťažných podmienok. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET:  Návrh na  neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie           
obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v k. ú. Trnávka, a to 
novovytvoreného pozemku  parc. č. 17007/46 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 2004 m2, vzniknutého podľa GP č. 30010/2014 oddelením od pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 17007/46, LV č. 1010 a novovytvoreného pozemku parc. 
č. 17007/47 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1822 m2, vzniknutého   
podľa GP č. 30010/2014 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 
17007/47, LV č. 1010, Banšelova, Terchovská ulica,   

                        
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU  
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.  ____________ 
17007/46             zastavané plochy a nádvoria       2004           GP č. 6/2013 
17007/47 zastavané plochy a nádvoria      1822                              GP č. 6/2013 
_____________________________________________________________________ 
    SPOLU          3 826 m2 

 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
• novovytvorený pozemok parc. č. 17007/46 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere         

2004 m2, oddelený geometrickým plánom č. 30010/2014 od pozemku registra „C“ parc. č. 
17007/46 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2400 m2, zapísaného na LV č. 1010,                     
k. ú. Trnávka vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 

• novovytvorený pozemok parc. č. 17007/47 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere         
1822 m2, oddelený geometrickým plánom č. 30010/2014 od pozemku registra „C“ parc. č. 
17007/47 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2965 m2, zapísaného na LV č. 1010, k. ú. 
Trnávka 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. 1750/2014 zo dňa 
25.09.2014 bol schválený predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Trnávka, a to 
novovytvoreného pozemku  parc. č. 17007/46 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere         
2004 m2, vzniknutého podľa GP č. 30010/2014 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 
17007/46, LV č. 1010 a novovytvoreného pozemku parc. č. 17007/47 -  zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 1 822 m2 vzniknutého   podľa GP č. 30010/2014 oddelením od pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 17007/47, LV č. 1010, Banšelova, Terchovská ulica, vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, obchodnou verejnou súťažou formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou. 
Obchodná verejná súťaž 
 Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 15.10.2014,  vyhlásenej verejnej obchodnej 
súťaže sa zúčastnil jeden účastník, ktorý v stanovenom termíne doručil jeden súťažný návrh.  
 Dňa 21.01.2015 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 - spoločnosť                   
P.G. DEVELOPMENT GROUP, spol. s r.o., so sídlom Štefanovičova 12, Bratislava,            
IČO: 36684503, s ponúknutou kúpnou cenou 352 000,00  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 dvoch novovytvorených pozemkov uvedených v špecifikácii na základe obchodnej 
verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Stanovenie kúpnej ceny 
 

K navrhovanému predaju bol vyhotovený znalecký posudok č. 15/2014 vypracovaný 
znalcom Ing. Dušanom Holíkom, znalcom z odboru Stavebníctvo – odhad hodnoty 
nehnuteľností vybratý na základe elektronického náhodného výberu znalcov. 
Jednotková cena 
 

Jednotková hodnota vyššie špecifikovaných pozemkov bola znaleckým posudkom 
stanovená na 183,51 Eur/m2. Pri celkovej výmere 3 826 m2 bola všeobecná hodnota pozemkov 
stanovená na sumu 702 109,26 Eur.  
 
Informatívna výška  nájomného v zmysle Rozhodnutia primátora č. 28/2011 
 
14,00 Eur/m2/rok , tzn.  za výmeru 3 826 m2  celkom  53 564,00 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 spoločnosť P.G. DEVELOPMENT GROUP, 
spol. s r.o., so sídlom Štefanovičova 12, Bratislava,  IČO 36684503, ktorá ponúkla kúpnu cenu 
352 000,00 Eur za celý predmet kúpy, čo je o 945,37 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. 1114/2013  zo dňa 06.06.2013 bol schválený predaj 
predmetných pozemkov obchodnou verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou 
aukciou so stanovením minimálnej kúpnej ceny 763 952,13 Eur, ktorá predstavovala všeobecnú 
hodnotu nehnuteľností podľa znaleckého posudku  č. 15/2013 na celkovú výmeru 4163 m2. 
K tejto verejnej obchodnej súťaži neboli doručené žiadne súťažné návrhy.  
Dňa 09.09.2013 hlavné mesto obdržalo od spoločnosti GUIN, s.r.o. list, ktorým potvrdilo, že 
o predaj predmetných nehnuteľností má naďalej záujem, avšak za adekvátnu cenu považuje 
sumu 600 000,00 Eur. Mailom zo dňa  23.01.2015 bola spoločnosť GUIN, s.r.o. oslovená so 
žiadosťou, či predmetná ponuka naďalej platí. Mailom zo dňa 23.01.2015 sa spoločnosť GUIN, 
s.r.o. vyjadrila, že ponuka na odkúpenie pozemkov za 600 000,00 Eur už neplatí a v súčasnosti 
môže ponúknuť za predmetné pozemky 450 000,00 Eur.  
 Hlavné mesto ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže v druhom prípade stanovil 
podmienky pre kúpnu cenu tak, že v bode 1 podbode 1.3 vyhlásených podmienok obchodnej 
verejnej súťaže vyhlasovateľ súťaže odmietne každý návrh, ktorého minimálna kúpna cena 
ponúknutá účastníkom súťaže v návrhu kúpnej zmluvy bude nižšia ako 50% z hodnoty 
stanovenej znaleckým posudkom  a predpokladal navýšenie ceny v rámci využitia možností 
prvkov elektronickej aukcie v prípade prihlásenia sa viacerých účastníkov súťaže. Týmto 



postupom sa vyhlasovateľ snažil  predísť situácii, ktorá nastala v prvom vyhlásení súťaže, kedy 
sa do súťaže neprihlásil žiadny účastník. 
 Kúpna cena ponúknutá jediným účastníkom súťaže vo výške 470 000,00 Eur síce 
zodpovedá splneniu vyhlásených podmienok obchodnej verejnej súťaže, ale predajom pozemkov 
za túto kúpnu cenu by hlavné mesto  pristúpilo k precedensu, kedy by sa verejný majetok 
predával neúmerne pod cenu oproti všeobecnej hodnote nehnuteľností ocenenej podľa 
znaleckého posudku, čo by bolo možné posudzovať ako nehospodárne nakladanie s majetkom. 
 Záverom je treba uviesť, že hlavné mesto postupom schváleným pri druhom vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže na predaj predmetných pozemkov nedosiahlo očakávaný efekt 
zvýšenia kúpnej ceny približujúcej sa k úrovni všeobecnej hodnoty nehnuteľností stanovenej 
podľa znaleckého posudku vybratý účastník nebol mestským zastupiteľstvo schválený 
a obchodná verejná súťaž bola zrušená v súlade s bodom 2. podbodom 2,15, a v súlade s bodom 
2. podbodom 2.13 vyhlásených podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
 Súčasné zaradenie predmetných nehnuteľností do Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1   písm. a) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bolo realizované po 
aktualizácii stanovísk odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
a vypracovaní nového geometrického plánu v súlade s požiadavkou oddelenia dopravného 
inžinierstva, kedy došlo k zníženiu výmery predávaných pozemkov  z  4163 m2 na 3826 m2 
podľa GP č. 30010/2014 a tým k zníženiu všeobecnej hodnoty predávaných pozemkov zo 
763 952,13 Eur na 702 109,26 Eur s použitím jednotkovej ceny 183,51 Eur/m2 podľa znaleckého 
posudku  č. 15/2013. 
 
Záver 
V návrhu uznesenia na prerokovanie v operatívnej porade primátora boli spracované sú 
spracované dve alternatívy,  

- I. alternatíva - schváliť vybratého účastníka - víťaza obchodnej verejnej súťaže  
spoločnosť P.G. DEVELOPMENT GROUP, spol. s r.o., so sídlom Štefanovičova 12, 
Bratislava,  IČO 36684503 - na predaj  pozemkov v k. ú. Trnávka parc. č. 17007/46, parc. 
č. 17007/47 

- II. alternatíva -neschváliť vybratého účastníka - víťaza obchodnej verejnej súťaže  
spoločnosť  P.G. DEVELOPMENT GROUP, spol. s r.o., so sídlom Štefanovičova 12, 
Bratislava,   IČO 36684503 - na predaj  pozemkov v k. ú. Trnávka parc. č. 17007/46, 
parc. č. 17007/47 a súťaž zrušiť. 

 
Oddelenie správy nehnuteľností doporučilo schváliť II. alternatívu -  neschváliť 
vybratého účastníka a súťaž zrušiť. Aktuálna ponuka spoločnosti GUIN, s.r.o., podľa 
mailu zo dňa 23.01.2015 je 450 000,00 Eur, čo je o 98 000,00 Eur viac ako posledná 
ponuka spoločnosti P.G. DEVELOPMENT GROUP, spol. s r.o., Navrhujeme zvážiť 
vyhlásenie novej obchodnej verejnej súťaže s tým, že na základe preukázaného záujmu 
oboch spoločností o odkúpenie pozemkov by sa v novej obchodnej verejnej súťaži mohla 
kúpna cena zdvihnúť oproti ponukám v predchádzajúcich súťažiach. 

 
Operatívna porada primátora dňa 26.01.2015 odporučila I. alternatívu – neschváliť vybratého 
účastníka, materiál bol upravený podľa odporučenia OPP. 
 
 Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 10. 2. 2015 na internete a  na 
úradnej tabuli svoj zámer neschváliť vybratého účastníka OVS Banšelova – Terchovská 
a zrušiť obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú dňa 15.10.2014 na predaj  pozemkov registra „C“ 
KN v k. ú. Trnávka. 





























 
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. 11 
Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej 
súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, 
Banšelova, Terchovská ulica 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ  
1. neschváliť vybratého účastníka - víťaza obchodnej verejnej súťaže spoločnosť                                   

P.G. DEVELOPMENT GROUP, spol. s r.o., so sídlom Štefanovičová 12, Bratislava, IČO: 
36684503 - na predaj  pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Trnávka, a to novovytvoreného pozemku  
parc. č. 17007/46 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2004 m2, vzniknutého podľa GP č. 
30010/2014 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 17007/46, LV č. 1010                               
a novovytvoreného pozemku parc. č. 17007/47 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1822 
m2 vzniknutého   podľa GP č. 30010/2014 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 
17007/47, LV č. 1010, Banšelova, Terchovská ulica,   podľa bodu 2, podbodu 2.15 súťažných 
podmienok. 

 
2.   zrušiť obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú dňa 15.10.2014 na predaj  pozemkov registra „C“ KN 

v k. ú. Trnávka, a to novovytvoreného pozemku  parc. č. 17007/46 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 2004 m2, vzniknutého podľa GP č. 30010/2014 oddelením od pozemku registra „C“ 
KN parc. č. 17007/46, LV č. 1010 a novovytvoreného pozemku parc. č. 17007/47 -  zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 1822 m2 vzniknutého   podľa GP č. 30010/2014 oddelením od 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 17007/47, LV č. 1010, Banšelova, Terchovská ulica,   podľa 
bodu 2, podbodu 2.13 súťažných podmienok. 

 
Hlasovanie:  
prítomní: 12 , za: 12 , proti: 0  , zdržal sa: 0   
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 9.2.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie 
obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. 
č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelová - Terchovská ulica 

kód uzn.: 5.2 
5.2.4 

10.7.1 

Uznesenie č. 35/2015 
     zo dňa 12. 02. 2015 
 
Mestská rada prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, 
1. neschváliť vybratého účastníka – víťaza obchodnej verejnej súťaže spoločnosť                   

P.G. DEVELOPMENT GROUP, spol. s r.o., so sídlom Štefanovičová 12, Bratislava,                            
IČO 36684503 - na predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Trnávka,                             
a to novovytvoreného pozemku parc. č. 17007/46 – zastavané plochy a nádvoria                      
vo výmere 2 004 m2, vzniknutého podľa GP č. 30010/2014, oddelením od pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 17007/46, LV č. 1010, a novovytvoreného pozemku parc.                    
č. 17007/47 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 822 m2, vzniknutého podľa GP                
č. 30010/2014, oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 17007/47, LV č. 1010, 
Banšelová - Terchovská ulica, podľa bodu 2, podbodu 2.15 súťažných podmienok. 

 
2. zrušiť obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú dňa 15. 10. 2014 na predaj pozemkov registra 

„C“ KN v k. ú. Trnávka, a to novovytvoreného pozemku  parc. č. 17007/46 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 2 004 m2, vzniknutého podľa GP č. 30010/2014, oddelením 
od pozemku registra „C“ KN parc. č. 17007/46, LV č. 1010, a novovytvoreného pozemku 
parc. č. 17007/47 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 822 m2, vzniknutého podľa 
GP č. 30010/2014, oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 17007/47,                          
LV č. 1010, Banšelová - Terchovská ulica, podľa bodu 2, podbodu 2.13 súťažných 
podmienok. 

- - - 

 



   
 

   


