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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  predaj pozemku registra „C“ KN 
v k. ú. Rača, parc. č. 891/283 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 105  m2, ktorý vznikol 
podľa GP č. 1/2016 odčlenením z pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 891/115  – 
zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 1 649 m2, ktorý je súčasťou pozemkov registra „E“ 
KN v k. ú. Rača, parc. č. 748/1, 752/101,752/6, zapísaných na LV č. 400, Ing. Františkovi 
Bruckmayerovi a Márii Bruckmayerovej,  za cenu 193,67 Eur/m2,  t. z. za kúpnu cenu celkom 
20 335,35 Eur,  
s podmienkami: 
 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

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

 
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 
 

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že časť pozemku registra „C“ KN          
v k. ú. Rača,  parc. č. 891/283 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 105 m2, ktorú majú 
žiadatelia oplotenú, slúži ako predzáhradka a časť pozemku tvorí priľahlý pozemok 
k pozemkom „C“ KN v k. ú. Rača,  parc. č. 752/4,5,7,10 a rodinnému domu súp. č. 9865         
na parc. č. 752/10 zapísaným na LV č. 1938 ako vlastníctvo žiadateľov, ktorý žiadatelia 
využívajú  ako prístup k týmto nehnuteľnostiam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 Dôvodová správa 
 
PREDMET     :            Návrh na predaj  ako prípadu hodného osobitného zreteľa  
     týkajúceho sa pozemku v k. ú. Rača, parc. č. 891/283    

                                                
 
ŽIADATELIA     :  Ing. František Bruckmayer a Mária Bruckmayerová 
                                      
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
 
k. ú. Rača 
parc. č.  druh pozemku výmera v m2  pozn.     
891/283   zasavané. plochy a nádvoria             105                  podľa GP č. 1/2016 
 
Novovytvorený pozemok registra „C“ KN k. ú. Rača parc. č. 891/283 – zastavané plochy 
a nádvoria  vo výmere 105 m2, vznikol podľa GP č. 1/2016 odčlenením z pozemku registra „C“ 
KN v k. ú. Rača, parc. č. 891/115  – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 1 649 m2, ktorý je 
súčasťou pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Rača, a to parc. č. 748/1, 752/101,752/6, 
zapísaných na LV č. 400, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
SKUTKOVÝ STAV   
 
Predmet žiadosti 
 
 Predmetom predaja je pozemok uvedený v špecifikácii pozemku. 
 
Dôvod a účel žiadosti 
 
 Žiadatelia ako vlastníci susedných nehnuteľností majú záujem o pripojenie a scelenie 
pozemku uvedeného v špecifikácii, ktorý sa nachádza v bezprostrednom susedstve 
s nehnuteľnosťami v ich vlastníctve. Ide o pozemok priľahlý, slúžiaci ako prístup k ich 
nehnuteľnostiam, ktorého časť zároveň predstavuje oplotenú predzáhradku vo výlučnom 
užívaní žiadateľov.  
 Predajom nehnuteľnosti nepríde k zamedzeniu prístupu na iné pozemky. Predmet 
predaja nezasahuje do chodníka ani komunikácie na priľahlej ulici. 

Predmetom predaja je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 891/283 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 105  m2, ktorý vznikol podľa GP č. 1/2016 odčlenením 
z pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 891/115  – zastavané plochy a nádvoria  vo 
výmere 1 649 m2, ktorý je súčasťou pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Rača, a to parc. č. 748/1, 
752/101,752/6, zapísaných na LV č. 400 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 

Pôvodne žiadatelia žiadali o kúpu časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 
891/115  – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere cca 55 m2 a  priložili GP č. 16/2015 zo dňa 
30.11.2015. Následne sme miestnou obhliadkou zistili, že žiadatelia užívajú viac ako je 
vyznačené v GP č. 16/2015 a z toho dôvodu  boli vyzvaní na doloženie nového geometrického 
plánu s presným vyznačením časti pozemku, ktorý reálne užívajú.  

Súčasťou žiadostí o stanoviská odborných útvarov magistrátu bola snímka z mapy 
z vyznačením 105 m2 a z toho dôvodu sme nežiadali v súvislosti s novým geometrickým 
zameraním o aktualizáciu stanovísk, nakoľko odborné útvary magistrátu sa vyjadrovali 
k záberu 105 m2 . 
 Funkčné využite územia, ktorého súčasťou je záujmový pozemok je charakterizované 
ako viacpodlažná zástavba obytného územia, stabilizované územie.  

 



 Žiadatelia majú na predmet predaja uzatvorenú nájomnú zmluvu č. 088307571100.  
    

Stanovenie kúpnej ceny 
 
 Pri navrhovanom predaji sme vychádzali zo znaleckého posudku č. 6/2016  zo dňa 
15.2.2016, ktorý vypracovala spoločnosť FINDEX s r.o., so sídlom Čajakova  21,  Bratislava.   
 
Jednotková cena 
 
 Jednotková hodnota vyššie špecifikovaného pozemku bola znaleckým posudkom 
stanovená na sumu 193,67 Eur/m2. Pri celkovej výmere 105 m2 bola všeobecná hodnota 
pozemku stanovená na  sumu 20 335,35 Eur.  
 
Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia primátora č. 28/2011, 33/2015 
 
6,00 Eur/m2/rok, tzn. celkom 630,00 Eur/rok 
 
 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
 
  Pozemok uvedený v špecifikácii pozemkov navrhujeme predať podľa § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok registra  „C“ katastra nehnuteľností.  
v k. ú. Rača,  parc. č. 891/283 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 105 m2, bezprostredne 
susedí s pozemkami  registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Rača,  parc. č. 752/4,5,7, vo 
vlastníctve žiadateľov, zapísané na LV č.1938, je oplotený, tvorí prístup k pozemkom vo 
vlastníctve žiadateľov.   
  Navrhujeme schváliť predaj pozemku ako prípad osobitného zreteľa a je v pôsobnosti 
mestského zastupiteľstva, aby rozhodlo 3/5 väčšinou prítomných poslancov, či sa v danom, 
prípade uplatní postup podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov.   
 
Stanoviská odborných útvarov magistrátu 
Stanovisko oddelenia územného rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou je predmetný pozemok : funkčné využite územia viacpodlažná 
zástavba obytného územia, stabilizované územie.  
Stanovisko  technickej infraštruktúry: 
Bez pripomienok.     
Súborné stanovisko oddelenia koordinácie dopravných systémov: 
Súhlasia s predajom.  
Stanovisko oddelenia životného prostredia a mestskej zelene: 
S predajom pozemku súhlasí.  
Oddelenie miestnych daní a poplatkov: 
Neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
Finančné oddelenie: 
Neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava-Rača : 
Súhlasí s predajom. 
  





























































Kúpna zmluva 
č. 04 88 ................ 00 

 
uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka  

medzi zmluvnými stranami 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
zastúpené                : JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor mesta 
Peňažný ústav         : Československá obchodná banka, a. s. 
Číslo účtu          : IBAN SK8975000000000025826343 
            BIC-SWIFT CEKOSKBX 
Variabilný symbol  : ............................ 
IČO           : 603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Ing. František Bruckmayer, rod.  
nar. 
rod. č. 
Mária Bruckmayerová, rod.  
nar. 
rod. č. 
obaja bytom 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

 
 1. Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Rača,  
pozemkov registra „E“ katastra nehnuteľností a to parc. č. 748/1 – vinica vo výmere 287 m2, 
parc. č. 752/101 – vinica vo výmere 100 m2, parc. č. 752/6 – vinica vo výmere 326 m2, 
zapísaných na LV č. 400. 
 2. Geometrickým plánom č. 1/2016 zo dňa 17.1.2016 odčlenením z pozemku registra 
„C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Rača, parc. č. 891/115 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 1 649 m2, ktorý je súčasťou pozemkov registra „E“ katastra nehnuteľností a to parc. č. 
748/1 – vinica vo výmere 287 m2, parc. č. 752/101 – vinica vo výmere 100 m2, parc. č. 752/6 
– vinica vo výmere 326 m2 , zapísaných na LV č. 400, vznikol pozemok registra „C“ katastra 
nehnuteľností v k. ú. Rača parc. č. 891/283 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 105 m2. 
   3. Predávajúci predáva a kupujúci kupujú do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Rača parc. č. 891/283  – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2. 
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Čl. 2 
Kúpna cena 

 
1. Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v čl. 1 odsek 3 za kúpnu cenu          

celkom ....................... Eur (slovom: .................... Eur a ..............Centov) kupujúcim, ktorí 
nehnuteľnosti za túto cenu kupujú. 

2. Kúpna cena bola stanovená na základe  znaleckého posudku č. 6/2016 zo dňa 
15.2.2016 vypracovaným spoločnosťou FINDEX  s r.o., Ing. Petrom Skákalom, znalcom 
z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností a hodnoty stavebných prác, 
ktorým bol predmet prevodu ohodnotený na sumu 193,67  Eur/m². 

 3. Kupujúci sú povinní uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške ........Eur  na účet 
hlavného mesta SR Bratislavy IBAN SK8975000000000025826343, vedený 
v Československej obchodnej banke, a. s., variabilný symbol č. .........., naraz do 30 dní odo 
dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej zmluvy. 

4. Kupujúci sú ďalej povinní uhradiť náhradu za vypracovanie znaleckého posudku    
č. ......... vo výške 150,00 Eur na účet hlavného mesta SR Bratislavy IBAN 
SK7275000000000025829413, vedený v Československej obchodnej banke, a. s., variabilný 
symbol č. ...........  do 30 dní odo dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kupujúci nezaplatia riadne a včas kúpnu 
cenu, sú povinní zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za 
každý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 545 ods. 2 zákona 
č. 40/1964 Zb. a predávajúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú 
nezaplatením dlžnej čiastky vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto sú 
kupujúci, v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas, povinní zaplatiť predávajúcemu 
spolu s omeškanou platbou, úroky z omeškania podľa ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka.                                             

   
Čl. 3 
Ťarchy 

 
 1. Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, 
bremená, ani iné právne povinnosti. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol, ku dňu uzavretia tejto 
kúpnej zmluvy, uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.  

 
Čl. 4 

Odstúpenie od zmluvy 
 
1. Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho 

písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak 
kupujúci nezaplatia kúpnu cenu v stanovenej lehote. 
  2. Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 

 
Čl. 5 

Osobitné ustanovenia 
 

 1. Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa ............... uznesením č. ....................., v súlade 
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s § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

2. Kupujúci vyhlasujú, že im je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 3, dobre známy, a 
že ho kupujú v takom stave, v akom sa nachádza. 

3. Kupujúci boli oboznámení so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľností uvedených v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskami oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 18.9.2015, oddelenia životného 
prostredia a mestskej zelene zo dňa 5.5.2015, súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo 
dňa 16.4.2015 a stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 27.3.2015. 

4. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5. Kupujúci sa zaväzujú, že uhradia správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností.                                                                               

 
Čl. 6 

Platnosť a účinnosť zmluvy 
 

1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
2. Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona              

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 
(Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej 
osoby – predávajúceho. 

3. Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Okresného 
úradu Bratislava, katastrálny odbor o povolení vkladu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva prechádzajú na kupujúcich všetky práva a 
povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. 

4. Kupujúci súhlasia s použitím ich osobných údajov pre účely tejto kúpnej zmluvy 
a so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. 

5. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci po dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.z. po zaplatení kúpnej ceny. Za zaplatenie kúpnej ceny  
sa považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej 
ceny sa kúpna cena považuje za uhradenú až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto 
zmluvy.  

6. Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú účastníci tejto zmluvy viazaní 
dohodnutými podmienkami zmluvy. 

 
Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy v celom rozsahu, 
neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená.                                                           

2. Na znak súhlasu potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi. 
            3. Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 7-ich exemplároch, z ktorých dve vyhotovenia zašle 
predávajúci Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor za účelom povolenia vkladu 
vlastníckeho práva v prospech kupujúcich. Kupujúci obdržia po podpise zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich im z tejto 
zmluvy, rovnopis zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcim až po podaní návrhu na vklad 
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vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Štyri rovnopisy zmluvy ostávajú 
predávajúcemu. 
 
 
V Bratislave, dňa .....................   V Bratislave, dňa ........................ 
 
Predávajúci:                                                               Kupujúci: 
 
 
 
 
 
 
________________________________   ____________________________ 
           JUDr. Ivo Nesrovnal                                Ing. František Bruckmayer 
     hlavné mesto SR Bratislava             
 
 
 
 
 
       _______________________________ 
        Mária Bruckmayerová 



   
 

   
 
 




