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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

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 v k. ú. Staré 
Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 21511/6 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 335 m2 vzniknutého podľa GP č. 30060/2016 oddelením od pozemku registra „E“ KN 
parc. č. 21511, LV č. 8925, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za novovytvorený 
pozemok parc. č. 2187/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 335 m2, vzniknutý podľa GP 
č. 30060/2016, oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 2187/1, LV č. 2949, vo 
vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Úradu vlády Slovenskej republiky, so sídlom Nám. 
Slobody 1 v Bratislave, IČO 00151513, bez vzájomného finančného vyrovnania, s podmienkou: 
 
Zámenná zmluva bude Slovenskou republikou, v správe Úradu vlády Slovenskej republiky 
podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 
SR Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude Slovenskou republikou, v správe Úradu 
vlády Slovenskej republiky v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí  platnosť. 
 

  
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že novovytvorený pozemok parc. č. 

21511/6 vo vlastníctve hlavného mesta sa nachádza v areáli účelového zariadenia hotela Bôrik 
a nachádza sa na ňom prístupová komunikácia. Na novovytvorenom pozemku parc. č. 2187/30 
vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Úradu vlády Slovenskej republiky sa nachádza 
časť komunikácie na Údolnej a Hrebendovej ulici. Realizáciou zámeny dôjde                                      
k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod komunikáciami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová   správa 

 
PREDMET   : Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
    týkajúcu sa pozemkov v k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného 
    pozemku parc. č. 21511/6 za novovytvorený pozemok parc.  
    č. 2187/30 
      
ŽIADATE Ľ  : Slovenská republika, v správe Úradu vlády Slovenskej 
    republiky  
    Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava 
    IČO 00151513 
     
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
k. ú. Staré Mesto 
 
Pozemok vo vlastníctve hlavného mesta  
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
21511/6  zastavané plochy     335  GP č. 30060/2016 
 
novovytvorený pozemok parc. č. 21511/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 335 m2 
vzniknutý podľa geometrického plánu č. 30060/2016 oddelením od pozemku registra „E“ KN 
parc. č. 21511 – ostatné plochy o výmere 763m2,  LV č. 8925 
 
Pozemok vo vlastníctve žiadateľa  
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
2187/30  zastavané plochy   335  GP č. 30060/2016 
 
novovytvorený pozemok parc. č. 2187/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 335 m2 
vzniknutý podľa geometrického plánu č. 30060/2016 oddelením od pozemku registra „C“ KN 
parc. č. 2187/1 – ostatné plochy o výmere 14 030 m2, LV č. 2949 
 
SKUTKOVÝ   STAV    
 
Predmet žiadosti 
 
 Predmetom zámeny sú pozemky uvedené v špecifikácii. 
 
Dôvod a účel žiadosti 

 
Novovytvorený pozemok parc. č. 21511/6 vo vlastníctve hlavného mesta sa nachádza 

v areáli účelového zariadenia hotela Bôrik a nachádza sa na ňom prístupová komunikácia. Na 
novovytvorenom pozemku parc. č. 2187/30 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe  Úradu 
vlády Slovenskej republiky sa nachádza časť komunikácie na Údolnej a Hrebendovej ulici. 
Realizáciou zámeny dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod komunikáciami. 

  
 
 
 
 



 
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 

 
K navrhovanej zámene bol vyhotovený znalecký posudok č. 14/2016 zo dňa 16.02.2016 

vypracovaný znaleckou organizáciou STATUS Plus, s.r.o., ktorá bola vybratá na základe 
elektronického náhodného výberu znalcov. 

 
Jednotková cena 

 
Jednotková hodnota novovytvorených pozemkov parc. č. 21511/6 a parc. č. 2187/30 bola 

znaleckým posudkom stanovená na 272,46 Eur/m2.  
Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 21511/6 je spolu 91 274,10 Eur. 
Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 2187/30 je spolu 91 274,10 Eur. 
Rozdiel v hodnotách zamieňaných pozemkov podľa znaleckého posudku je 0,00 Eur.  

 
Navrhované riešenie 
 
 Zámena novovytvoreného pozemku parc. č. 21511/6 za novovytvorený pozemok parc. č. 
2187/30 sa navrhuje 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 s tým, že obecné 
zastupiteľstvo musí rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
  

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že novovytvorený pozemok parc. č. 
21511/6 vo vlastníctve hlavného mesta sa nachádza v areáli účelového zariadenia hotela Bôrik 
a nachádza sa na ňom prístupová komunikácia. Na novovytvorenom pozemku parc. č. 2187/30 
vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe  Úradu vlády Slovenskej republiky sa nachádza 
časť komunikácie na Údolnej a Hrebendovej ulici. Realizáciou zámeny dôjde                                    
k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod komunikáciami. 

 
Poznámka 

 
Na LV č. 8925 je na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 21511 vyznačená plomba na základe 

Z – 2013/2016. Podľa našich zistení ide o žiadosť spoločnosti Orange Slovensko, a.s., zrejme 
o záznam zákonného vecného bremena v prospech oprávneného Orange Slovensko, a.s. 
v rozsahu ustanovenia § 66 ods. 1 písm. a) zákona č.  351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách, t.j. oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na 
pozemku.    
  
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
Oddelenie územného rozvoja mesta 
Parcely sú súčasťou územia, pre ktoré je definovaný kód S: stabilizovaná plocha je situovaná na 
území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia dokumentácia podrobnejšieho stupňa (ÚPN-Z), 
ktorá obsahuje jej reguláciu. Pre predmetné územie bol schválený Územný plán zóny Kráľovské 
údolie – Bôrik v znení neskorších zmien a doplnkov, schválený Miestnym zastupiteľstvom MČ 
Bratislava – Staré Mesto. Záujmová parcela 21511 je v platnej územnoplánovacej dokumentácii 
súčasťou komunikácie vedenej v areáli účelového zariadenia Bôrik. K tejto komunikácii prilieha 
zo severnej strany sektor č. 10/6, ktorý je zeleňou chráneného areálu Bôrik a z južnej strany 
sektor 10/11, v ktorom je umiestnený samotný objekt občianskej vybavenosti. 



Záujmová časť pozemku parc. č. 2187/1, na ktorom sú v zmysle žiadosti umiestnené časti 
komunikácií Hrebendova a Údolná, je v zmysle Územného plánu zóny Kráľovské údolie – Bôrik 
v znení neskorších zmien a doplnkov súčasťou regulačného sektora č. 10/6. 
Stanovisko technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok. 
Oddelenie dopravného inžinierstva 
Z hľadiska dopravného inžinierstva so zámenou pozemkov pod komunikáciami za účelom 
usporiadania pozemkov pod komunikáciami súhlasíme. 
Podľa ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007, v znení zmien a doplnkov je komunikácia 
„Slávičie údolie – Tichá – Jančová“ navrhovaná na rozšírenie na komunikáciu f. tr. C, kat. MO 
8. Komunikácia je zaradená v zozname VPS „Stavby ZÁKOS-u“ – D20. Slávičie údolie – Tichá 
– Jančová a „Stavby dráhy“ D56 výstavba trolejbusových tratí Staré Grunty – Tichá – Jančová. 
Stavbou komunikácie je dotknutý aj predmetný pozemok parc. č. 2187/1. 
Na predmetnú stavbu bolo vydané Záväzné stanovisko hl. mesta k investičnej činnosti (ZST) 
MAGS ORM 41174/2008-273762 zo dňa 30.09.2008 s platnosťou na 1 rok. Platnosť stanoviska 
bola predĺžená stanoviskom MAGS ORM  47303/2009-270951 zo dňa 04.08.2009 s platnosťou 
do 05.08.2010. Komunikácia bola navrhovaná ako obslužná, kategórie MO 8/40 f. tr. C1 
s plánovaným zavedením MHD trolejbusovej dopravy. 
Napriek t.č. neplatného ZST v územnom pláne VPS zostávajú a preto požadujeme zachovať 
rezervu na rozšírenie komunikácie. 
Navrhovaná komunikácia podľa DÚR („Komunikácia Slávičie údolie – Tichá ulica“, projektant 
CEMOS projektová kancelária s.r.o., investor Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) 
zasahuje aj do pozemku parc. č. 2187/1, ktorý je predmetom zámeny pozemkov, preto 
odporúčame obrátiť sa na Generálneho investora Bratislavy, ktorý v tejto veci zastupoval hlavné 
mesto, resp. projektanta. 
Pozn.: Navrhovaná zámena rieši majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod jestvujúcimi 
komunikáciami. 
Referát cestného správneho orgánu 
Z hľadiska referátu cestného správneho orgánu sa nevyjadrujeme, zámena pozemkov sa netýka 
miestnych komunikácií I. a II. triedy. 
Oddelenie správy komunikácií 
Bôrik je miestna komunikácia II. triedy v správe OSK. 
Z hľadiska správcu komunikácie k zámene pozemku vo vlastníctve hlavného mesta (pozemok  
parc. č. 21511 v rozsahu podľa katastrálnej mapy a žiadosti) za pozemok vo vlastníctve žiadateľa 
(pozemok parc. č. 2187/1 v rozsahu podľa katastrálnej mapy a žiadosti) uvádzame, že 
k navrhovanej zámene nemáme námietky. Komunikácia Bôrik je v správe OSK v úseku od 
Údolnej ul. po rampu v celkovej dĺžke 103 m. Zámenou pozemkov nedochádza k zásahu do 
komunikácie v správe OSK.  
Z hľadiska správcu verejného osvetlenia súhlasíme bez pripomienok. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 
Záujmové územie sú pozemky, na ktorých sú umiestnené komunikácie, zámena pozemkov nie je 
v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou mestskej zelene, územnou ani druhovou 
ochranou prírody a krajiny. 
Oddelenie účtovníctva a pohľadávok 
Hlavné mesto SR Bratislava eviduje voči žiadateľovi pohľadávku vo výške 600,00 Eur. 
Žiadateľ bol s touto skutočnosťou písomne oboznámený.  
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oddelenie legislatívno-právne: 
Oddelenie legislatívno-právne nevedie súdny spor proti žiadateľovi. 
 
 



Stanovisko starostu MČ Bratislava – Staré Mesto: 
Mestská časť Bratislava –Staré Mesto nemá výhrady voči zámene predmetných pozemkov za 
predpokladu, že pozemky budú využité v súlade s funkčným využitím a platnou reguláciou 
v zmysle územného plánu. 



















































Zámenná zmluva 
č. 0388............ 

 
uzatvorená podľa § 611 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:  JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta 
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK8975000000000025826343 
BIC-SWIFT:  CEKOSKBX 
Variabilný symbol: 388.............. 
IČO:   603 481 
 
na jednej strane 
  
a 
 
Vlastník: Slovenská republika 
Správca: Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie Slobody 1 
813 70 Bratislava 
zapísaná v ...................... 
  
zastúpená:  ........................ 
Bankové spojenie: ....................... 
Číslo účtu (IBAN): ..................... 
IČO:   00151513 
. 
 
na druhej strane 
 
 

Čl. 1 
 
 1) Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemku registra „E“ KN v k. 
ú. Staré Mesto, parc. č. 21511 – ostatné plochy o výmere 763 m2 , zapísaného na liste 
vlastníctva č. 8925. 
 
 2) Slovenská republika, v správe Úradu vlády Slovenskej republiky je výlučným 
vlastníkom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2187/1 – ostatné plochy o 
výmere 14 030 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2949.    
 

3) Geometrickým plánom č. 30060/2016 vyhotoveným vyhotoviteľom IGK s.r.o., 
Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava, úradne overeným Ing. Monikou Vlčkovou dňa 
11.02.2016 pod číslom 189/2016, vznikli nasledovné novovytvorené pozemky: 

a) novovytvorený pozemok parc. č. 21511/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
335 m2 vzniknutý oddelením od pozemku registra „E“ KN parc. č. 21511 – ostatné plochy 
o výmere 763m2,  LV č. 8925, 



 b) novovytvorený pozemok parc. č. 2187/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
335 m2 vzniknutý oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 2187/1 – ostatné plochy 
o výmere 14 030 m2, LV č. 2949. 

 
4) Zámena novovytvorených pozemkov parc. č. 21511/6 za parc. č. 2187/30 sa 

uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že 
novovytvorený pozemok parc. č. 21511/6 vo vlastníctve hlavného mesta sa nachádza v areáli 
účelového zariadenia hotela Bôrik a nachádza sa na ňom prístupová komunikácia. Na 
novovytvorenom pozemku parc. č. 2187/30 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe  
Úradu vlády Slovenskej republiky sa nachádza časť komunikácie na Údolnej a Hrebendovej 
ulici. Realizáciou zámeny dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov pod 
komunikáciami. Zámena bola schválená trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 
Čl. 2 

 
1) Pozemky uvedené v čl. 1 tejto zmluvy si účastníci zamieňajú tak, že 
 

a)  Slovenská republika, v správe Úradu vlády Slovenskej republiky sa stane výlučným 
vlastníkom novovytvoreného pozemku parc. č. 21511/6 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 335 m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 30060/2016 oddelením od pozemku 
registra „E“ KN parc. č. 21511,  LV č. 8925, k.ú. Staré Mesto, a 
b) Hlavné mesto SR Bratislava sa stane výlučným vlastníkom novovytvoreného pozemku 
parc. č. 2187/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 335 m2 vzniknutého geometrickým 
plánom č. 30060/2016 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 2187/1, LV č. 2949, 
k.ú. Staré Mesto. 

 
2) Zámenu pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom zasadnutí dňa ...... uznesením č. ......... 
 

  
Čl. 3 

 
1) a) Podľa znaleckého posudku č. 14/2016 zo dňa 16.2.2016 vypracovaného znalcom 

STATUS Plus, s.r.o., všeobecná hodnota novovytvorených pozemkov parc. č. 21511/6 a parc. 
č. 2187/30, k. ú. Staré Mesto,  bola stanovená na 272,46 Eur/m2.  

 
b) Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 21511/6 je 91 274,10 Eur. 
 
c) Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku parc. č. 2187/30 je 91 274,10 Eur. 
 
2) Zmluvné strany sa dohodli, že zámena pozemkov podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), b) 

tejto zmluvy sa uskutoční bez vzájomného finančného vysporiadania. 
 
 

Čl. 4 
 

1) Zmluvné strany vyhlasujú, že poznajú stav zamieňaných pozemkov.  
 



2) Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia 
tejto zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k nehnuteľnostiam, ktoré sú 
predmetom zámeny podľa tejto zmluvy. 

 
3) Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje, že na novovytvorenom pozemku parc. č. 

21511/6 neviaznu žiadne dlhy, bremená ani iné právne povinnosti, okrem vecného bremena 
podľa Z - 2013/2016. 

 
4) Slovenská republika, v správe Úradu vlády Slovenskej republiky vyhlasuje, že na 

novovytvorenom pozemku parc. č. 2187/30 neviaznu žiadne dlhy, bremená ani iné právne 
povinnosti.  

 
Čl. 5 

 
Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 

Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 

Čl. 6 
 
1) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené so stavom zamieňaných pozemkov 

a že ich preberajú v takom stave ako sa nachádzajú, v stave ako bežia a ležia. 
 
2) Slovenská republika, v správe Úradu vlády Slovenskej republiky bola oboznámená 

so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k zámene 
pozemkov podľa tejto zmluvy, a to so stanoviskom oddelenia usmernenia investičnej činnosti 
zo dňa 26.01.2016, stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 26.01.2016, súborným 
stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 02.02.2016, so stanoviskom oddelenia správy 
komunikácií zo dňa 29.01.2016, a so stanoviskom oddelenia životného prostredia a mestskej 
zelene zo dňa 26.01.2016. 

 
3) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
 

Čl. 7 
 

1) Zámenná zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 
 

2) Táto zámenná zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona               
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
 
  3) Zmluvné strany nadobudnú vlastníctvo k zamieňaným pozemkom vkladom do 
katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe 
právoplatného rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Bratislava, katastrálnym 
odborom. Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom 
vydania. 
  
 4) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými 
podmienkami zmluvy. 



 
 5) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí 
Slovenská republika, v správe Úradu vlády Slovenskej republiky pri podávaní návrhu na 
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    
 

7) Zmluvné strany sa dohodli, že povolením vkladu do katastra nehnuteľností sa 
všetky práva a povinnosti medzi nimi v súvislosti s touto zámenou považujú za vysporiadané 
a žiadna zo strán nemá voči druhej strane žiadnu pohľadávku alebo záväzok. 

 
 

Čl. 8  
 
 1) Zámenná zmluva je vyhotovená v 10-ich exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú 
predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálnemu odboru, k návrhu na vklad 
vlastníckeho práva, štyri rovnopisy obdrží Hlavné mesto SR Bratislava a štyri rovnopisy 
obdrží Slovenská republika, v správe Úradu vlády Slovenskej republiky. 
 
 2) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu 
uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 
podpísali. 

 
V Bratislave, dňa .......................   V Bratislave, dňa ....................... 
 
za Hlavné mesto SR Bratislavu  za Slovenskú republiku, v správe Úradu 

vlády Slovenskej republiky  
 
 
 
        
        
 
 
..................................................   .................................................. 
JUDr. Ivo Nesrovnal    ................ 
primátor       
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