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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
vybratého účastníka - víťaza obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v k. ú. Lamač, a to 
novovytvoreného pozemku parc. č. 1839/1 – ostatné plochy vo výmere 200 m2 vzniknutého 
podľa GP č. 34/2011 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc.  č. 1839, LV č. 1, 
novovytvoreného  pozemku parc. č. 1840/1 – záhrady vo výmere 810 m2 vzniknutého podľa GP 
č. 54/2006 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 1840, LV č. 744, novovytvoreného 
pozemku parc. č. 1841/2 – vinice vo výmere 39 m2  vzniknutého podľa GP č. 54/2006 oddelením 
od pozemku registra „C“ KN parc. č. 1841, LV č. 744, JUDr. Milana Brňáka s manželkou Evou 
Brňákovou,  s ponúknutou kúpnou cenou 120 500,00 Eur. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej 
súťaže na prevod pozemkov v k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 
1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta 
 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV  
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
1839/1  ostatné plochy    200  GP č. 34/2011 
1840/1  záhrady     810  GP č. 54/2006 
1841/2  vinice     39  GP č. 54/2006 
_____________________________________________________________________ 
    SPOLU  1049 m2 

 
novovytvorený pozemok parc. č. 1839/1 – ostatné plochy  vo výmere 200 m2, oddelený 
geometrickým plánom č. 34/2011 od pozemku registra „C“ parc. č. 1839 – ostatné plochy vo 
výmere 320 m2, zapísaného na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
novovytvorený pozemok parc. č. 1840/1 – záhrady vo výmere 810 m2, oddelený geometrickým 
plánom č. 54/2006 od pozemku registra „C“ parc. č. 1840 – záhrady vo výmere 1137 m2, 
zapísaného na LV č. 744 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
novovytvorený pozemok parc. č. 1841/2 – vinice  vo výmere 39 m2, oddelený geometrickým 
plánom č. 54/2006 od pozemku registra „C“ parc. č. 1841 – vinice vo výmere 177 m2, 
zapísaného na LV  č. 744 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
Predmet predaja 
  Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1669/2014 zo dňa 
24.9.2014 bol schválený predaj pozemkov  v k. ú. Lamač, a to novovytvoreného pozemku parc. 
č. 1839/1 – ostatné plochy vo výmere 200 m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 34/2011 
oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 1839, LV č. 1, novovytvoreného  pozemku parc. 
č. 1840/1 – záhrady vo výmere 810 m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 54/2006 oddelením 
od pozemku registra „C“ KN parc. č. 1840, LV č. 744, a novovytvoreného pozemku parc. č. 
1841/2 – vinice vo výmere 39 m2  vzniknutého geometrickým plánom č. 54/2006 oddelením od 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 1841, LV č. 744,  obchodnou verejnou súťažou formou výberu 
víťaza elektronickou aukciou. 
 
Obchodná verejná súťaž 
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 15.10.2014. Na vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž 
boli v stanovenom termíne doručené dva súťažné návrhy. 
 Dňa 21.01.2015 komisia na vyhodnotenie ponúk obchodnej verejnej súťaže vyhodnotila 
doručené ponuky a vybrala záujemcov, ktorí splnili podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktorí 
v súlade s bodom 2.20 písm. b) vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže postúpili do výberu 
uchádzača formou elektronickej aukcie.  
 Dňa 03.02.2015 sa uskutočnila elektronická aukcia, do ktorej sa prihlásili dvaja 
záujemcovia o kúpu nehnuteľností v k. ú. Lamač. Elektronickou aukciou bol vybraný 
uchádzač s najvyššou ponúknutou cenou 120 500,00 Eur (t. zn. 79,12 % zo všeobecnej 
hodnoty pozemkov stanovenej v znaleckom posudku č. 85/2013, v prepočte na 1 m2 ide o sumu 
114,87 Eur/m2), a to Milan Brňák s manželkou Evou Brňákovou,  



 
Dôvod a účel vyhlásenia OVS 
 Oddelenie správy nehnuteľností eviduje viaceré žiadosti o predaj uvedených pozemkov, 
preto bola na pozemky vyhlásená obchodná verejná súťaž 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. 85/2013 zo dňa 11.4.2013, 
vyhotoviteľ STATUS Plus, s.r.o., Ing. Iveta Grebáčová, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie 
pozemné stavby – odhad hodnoty nehnuteľností, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota 
novovytvorených pozemkov parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1, parc. č. 1841/2 na sumu          
145,19 Eur/m2, t. z. spolu 152 304,31 Eur, po zaokrúhlení 152 000,00 Eur. 
 
Ponúknutá cena v obchodnej verejnej súťaži 
 Elektronickou aukciou bol vybraný uchádzač s najvyššou ponúknutou cenou         
120 500,00 Eur (t. zn. 79,12 % zo všeobecnej hodnoty pozemkov stanovenej v znaleckom 
posudku č. 85/2013, v prepočte na 1 m2 ide o sumu 114,87 Eur/m2), a to Milan Brňák 
s manželkou Evou Brňákovou.  
 
  V súlade s čl. 80 ods. 2 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj v súlade             
s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
schvaľuje vybraného účastníka obchodnej verejnej súťaže, ktorý predložil najvýhodnejšiu 
ponuku.  
 
 
 Pre informáciu uvádzame: 
 
 Uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 490/2012 zo dňa 
1.3.2012 bol schválený predaj pozemkov v k. ú. Lamač, parc. č. 1839 – ostatné plochy vo 
výmere 320 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1 ako parcela registra „C“, parc. č. 1840 – 
záhrady vo výmere 1137 m2, parc. č. 1841 – vinice vo výmere 177 m2  a parc. č. 1842 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 34 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 744, Lamačská 
cesta, obchodnou verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou. Navrhovaná 
minimálna cena bola 210,00 Eur/m2 čo pri výmere 1668 m2 predstavovalo sumu 350 280,00Eur. 
Minimálna cena vychádzala zo znaleckého posudku č. 48/2011 zo dňa 10.11.2011, 
vyhotoveného znalcom Ing. Jozefom Fajnorom, ktorá bola stanovená na  209,45 Eur/m2. 
Následne bola vyhlásená obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej 
zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v k.ú. Lamač, parc. č. 1839, 1840, 1841, 1842. 
Hlavnému mestu SR Bratislave nebol doručený žiaden súťažný návrh. 
 
 Z tohto dôvodu bol vypracovaný nový znalecký posudok, ktorý mal určiť všeobecnú 
hodnotu pozemkov s prihliadnutím na vyššie uvedenú skutočnosť. 
 Podľa nového znaleckého posudku č. 85/2013 zo dňa 11.4.2013, vyhotoveného STATUS 
Plus, s.r.o., Ing. Ivetou Grebáčovou, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby – 
odhad hodnoty nehnuteľností, je všeobecná hodnota novovytvorených pozemkov parc. č. 1839/1, 
parc. č. 1840/1, parc. č. 1841/2 ohodnotená sumou 145,19 Eur/m2, t. z. spolu 152 304,31 Eur, po 
zaokrúhlení 152 000,00 Eur. 
 Uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1118/2013 zo dňa 
06.06.2013 bol schválený predaj uvedených novovytvorených pozemkov parc. č. 1839/1, parc. č. 
1840/1 a parc. č. 1841/2, obchodnou verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou 
aukciou. Podmienky obchodnej verejnej súťaže splnil jeden účastník súťaže (JUDr. Milan Brňák 



s manželkou), ktorý ponúkol za uvedený pozemok kúpnu cenu 45 691,29 Eur, t. zn. 30 % zo 
všeobecnej hodnoty pozemkov stanovenej v novom znaleckom posudku. Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 1206/2013 zo dňa 25. – 26.09.2013 neschválilo 
vybratého účastníka a uvedenú obchodnú verejnú súťaž zrušilo. 
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