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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, predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Karlova
Ves, parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2, vzniknutého podľa GP č.
2/2014 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 531/2, LV č. 46, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Ing. Mariana Janíka a Ing. Anetty Janíkovej, za kúpnu cenu celkom
27 501,36 Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch častí:
Prvá časť kúpnej ceny vychádza zo znaleckého posudku č. 95/2013 zo dňa 07.10.2013
vypracovaného znalcom Ing. Igorom Kropáčom, a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku
229,24 Eur/m2. Pri výmere 114 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom
26 133,36 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 1368,00 Eur predstavuje náhradu za užívanie pozemku v k. ú.
Karlova Ves, parc. č. 531/22, za obdobie dvoch rokov spätne kupujúcimi a vychádza zo sadzby
6,00 Eur/m2/rok v súlade s Rozhodnutím primátora č. 28/2011 a s Rozhodnutím primátora č.
33/2015, s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní odo dňa 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 kupujúci užívajú záujmový pozemok na
základe nájomnej zmluvy, a je spoločne oplotený a užívaný so susednými nehnuteľnosťami vo
vlastníctve kupujúcich - pozemkami parc. č. 530/1, parc. č. 530/2, parc. č. 530/7, parc. č. 530/8
a stavbou súpis. č. 3495 nachádzajúcou sa na pozemku parc. č. 530/7.

Dôvodová správa
PREDMET

:

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa
týkajúceho sa pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22

ŽIADATEĽ

:

Ing. Marian Janík a manželka Ing. Anetta Janíková

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU
k. ú. Karlova Ves
parcelné číslo
druh pozemku
531/22
zastavané plochy
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

výmera v m2
114

pozn.
GP č. 2/2014

Novovytvorený pozemok parc. č. 531/22 – zastavané plochy vo výmere 114 m2 vznikol
geometrickým plánom č. 2/2014 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 531/2 –
zastavané plochy vo výmere 294 m2, LV č. 46

SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom predaja je pozemok uvedený v špecifikácii.
Dôvod a účel žiadosti
Žiadatelia sú vlastníkmi susedných pozemkov parc. č. 530/1, parc. č. 530/2, parc. č.
530/7, parc. č. 530/8 a stavby rodinného domu súp. č. 3495 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č.
530/7. Na časť pozemku parc. č. 531/2 o výmere 180 m2 (oddelením od tohto pozemku vznikol
novovytvorený pozemok parc. č. 531/22) majú žiadatelia uzavretú s mestskou časťou Bratislava
– Karlova Ves nájomnú zmluvu č. 038 0 22 60 04 na dobu určitú od 1.5.2004 do 31.12.2008,
dodatkom č. 1 zo dňa 18.11.2008 predĺženú na obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2011, a dodatkom
č. 2 zo dňa 2.12.2011 predĺženú na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2016. Novovytvorený
pozemok parc. č. 531/22 je spoločne oplotený a užívaný s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
žiadateľov, slúži ako priľahlý pozemok rodinného domu súpis. č. 3495. Žiadatelia požiadali
o kúpu záujmového pozemku za účelom prístavby garáže k jestvujúcemu domu a zvyšnú časť
chcú žiadatelia užívať ako záhradu.

Stanovenie kúpnej ceny
K navrhovanému predaju bol vyhotovený znalecký posudok č. 95/2013 zo dňa
07.10.2013, ktorý vypracoval Ing. Igor Kropáč.
Jednotková cena
Znaleckým posudkom č. 95/2013 bol 1 m2 novovytvoreného pozemku parc. č. 531/21
ohodnotený na sumu 229,24 Eur/m2. Pri návrhu kúpnej ceny novovytvoreného pozemku parc. č.
531/22 vychádzame taktiež zo znaleckého posudku č. 95/2013 zo dňa 7.10.2013 vyhotoveného
Ing. Igorom Kropáčom, nakoľko ide o pôvodný predmet predaja (novovytvorený pozemok parc.
č. 531/21) zmenšený o 20 m2 (novovytvorený pozemok parc. č. 531/22).

Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia primátora č. 28/2011 a Rozhodnutia
primátora č. 33/2015
6,00 Eur/m2/rok, tzn. pri výmere 114 m2 ide o sumu 684,00 Eur/rok.
Vzhľadom na skutočnosť, že hlavné mesto SR Bratislava k pozemku parc. č. 531/22
k. ú. Karlova Ves neeviduje uzatvorený nájomný vzťah, požadujeme od žiadateľov
náhradu za užívanie pozemku vo výške 1368,00 Eur za obdobie dvoch rokov spätne,
ktorá vychádza zo sadzby 6,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie
a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia primátora č.
28/2011 a Rozhodnutia primátora č. 33/2015 . Úhradou tejto sumy sa všetky nároky vyplývajúce
z doterajšieho užívania pozemku bez právneho dôvodu považujú za urovnané.
Navrhované riešenie
Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 531/22 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 kupujúci užívajú záujmový pozemok
na základe nájomnej zmluvy, a je spoločne oplotený a užívaný so susednými nehnuteľnosťami
vo vlastníctve kupujúcich - pozemkami parc. č. 530/1, parc. č. 530/2, parc. č. 530/7, parc. č.
530/8 a stavbou súp. č. 3495 nachádzajúcou sa na pozemku parc. č. 530/7.
Poznámka
Na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 7.11.2013 bol predložený
materiál s návrhom na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 531/21 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 134 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 10/2013 oddelením od
pozemku registra „C“ KN parc. č. 531/2, LV č. 46. Materiál získal uznesenie Mestskej rady
hlavného mesta SR č. 996/2013. Tento predmet predaja bol upravený v súlade so stanoviskom
starostky mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. KV/MGI/726/2013/6357 zo dňa 23.5.2013,
podľa ktorého súhlasí iba s odpredajom časti pozemku parc. č. 531/2 tak, že z tejto parcely bude
odčlenený pás v šírke 2,5 m po celej dĺžke tiahnuci sa vedľa susednej parcely č. 531/20 – v
zmysle tohto stanoviska si dali žiadatelia vyhotoviť geometrický plán č. 10/2013. Avšak na
rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy materiál nebol predložený
s tým, aby bol spracovaný nový geometrický plán za účelom ďalšej úpravy predmetu predaja. Na
základe tejto skutočnosti žiadatelia predložili geometrický plán č. 2/2014, podľa ktorého vznikol
novovytvorený pozemok parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2 (t.j.
pôvodný novovytvorený pozemok parc. č. 531/21 bol zmenšený o 20 m2).
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22.5.2014 bol
predložený materiál s návrhom na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č.
531/22, Ing. Marianovi Janíkovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa. Tento
materiál bol však z rokovania stiahnutý za účelom ďalšieho prešetrenia veci, nakoľko JUDr.
Samuel Baránik požiadal o stiahnutie tohto materiálu.
Následne dňa 28.5.2014 požiadal JUDr. Samuel Baránik, o zámenu pozemkov v k.ú.
Karlova Ves, a to časť pozemku reg. „C“ parc. č. 531/2 o výmere 265 m2 vo vlastníctve

hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 531/19 o výmere cca 55 m2, časť
pozemku parc. č. 531/20 o výmere cca 55 m2, pozemok parc. č. 514/31 o výmere 27 m2,
pozemok parc. č. 287/10 o výmere 175 m2, a za pozemok parc. č. 514/26 o výmere 28 m2, vo
vlastníctve JUDr. Samuela Baránika.
Po majetkovoprávnom prešetrení žiadostí a vykonaní obhliadky v teréne dňa 24.6.2014
sme zistili nasledovné skutočnosti:
Pôvodný pozemok parc. č. 531/19 (v súčasnosti je zlúčený do pozemku parc. č. 531/20)
je oplotený murovaným plotom spolu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve tretej osoby. Na
pozemku parc. č. 531/20 sa nachádza spojnica medzi ulicami Pod Rovnicami a Líščie údolie.
JUDr. Baránik nadobudol tieto pozemky do svojho vlastníctva dňa 1.10.2012 na základe kúpnej
zmluvy, teda v čase, keď uvedená spojnica existovala už dlhé obdobie. Pozemky parc. č. 514/26
a parc. č. 514/31 sa nachádzajú pod časťou komunikácie Pod Rovnicami, ktorá je zaradená do
siete miestnych komunikácií III. triedy (t. zn. správu vykonáva mestská časť Bratislava –
Karlova Ves). Pozemok parc. č. 514/26 nadobudol JUDr. Baránik do svojho vlastníctva dňa
11.6.2014 a pozemok parc. č. 514/31 dňa 1.10.2012 na základe kúpnej zmluvy, teda v čase, keď
komunikácia Pod Rovnicami existovala už dlhé obdobie. V prípade, že by hlavné mesto SR
Bratislava získalo do vlastníctva pozemky parc. č. 514/26 a parc. č. 514/31 pod časťou
komunikácie Pod Rovnicami, prevažná časť pozemkov pod touto komunikáciou by zostala stále
neusporiadaná, nakoľko hlavné mesto vo väčšine prípadov nedisponuje listinami, na základe
ktorých by si mohlo usporiadať vlastníctvo k pozemkom pod komunikáciou Pod Rovnicami.
Pozemok parc. č. 287/10 sa nachádza v sídlisku, a bola na ňom vybudovaná časť
parkoviska a parkovacie plochy. Tento pozemok sa stal vlastníctvom JUDr. Baránika až dňa
11.6.2014 na základe kúpnej zmluvy.
V žiadosti o zámenu zo dňa 28.5.2014 JUDr. Samuel Baránik uvádza, že v záujme
zachovania verejnej cestnej dopravy pre obyvateľov bytových domov a rodinných domov na
ulici Pod Rovnicami a Líščie údolie na spojovacej ceste medzi ulicami dáva návrh na vyššie
uvedenú zámenu, ktorá má zabezpečiť plnohodnotné využívanie územia obyvateľmi a zachová
spojovaciu prístupovú komunikáciu na cestnú dopravu. Ako ďalej uvádza JUDr. Baránik,
návrhom zámeny pozemkov chce riešiť ako dlhodobo poddimenzovanú statickú dopravu
parkovacích miest bytových domov, tak aj dopravnú situáciu pre miestnu osobnú dopravu na
spojnici ulíc Pod Rovnicami a Líščie údolie. Časť pozemku parc. č. 531/2 o výmere cca 265 m2
chce JUDr. Baránik využiť na výstavbu garáže, prípadne ďalšej jednoduchej stavby v súlade
s územným plánom a ako voľnú zatrávnenú plochu V závere žiadosti o zámenu JUDr. Baránik
uvádza: „Dúfam, že je v záujme hl. mesta predísť prípadným súdnym sporom pri súčasnom
rešpektovaní Ústavou SR garantovaného práva na ochranu vlastníctva k pozemkom ponúkaným
na zámenu. V prípade neakceptovania tohto návrhu budem chápať Váš postoj ako nezáujem
o zachovanie verejných plôch popri súčasnej ochrane súkromného vlastníctva a budem teda
nútený zabrať doteraz verejne užívané plochy, ktoré sú ponúkané na zámenu a ujať sa užívania
svojho vlastníctva, čo bude mať negatívny dopad na občanov, žijúcich v lokalite a nateraz
využívajúcich tieto plochy. Týmto dávam zároveň na vedomie, že pri odmietnutí tohto môjho
návrhu a prípadnom predaji časti parcely č. 531/2 k.ú. Karlova Ves, o ktorú mám záujem inému
záujemcovi sa hl. mesto Bratislava zbaví možnosti zachovania verejného parkovania na nateraz
súkromnom pozemku, ako aj možnosti zachovať hore spomínanú spojovaciu cestu na verejnú
cestnú dopravu“.
V žiadosti o zámenu JUDr. Samuel Baránik ďalej uvádza, že zabratím súkromných
pozemkov na súkromný účel ich vlastníkom, resp. znemožnenie ich využitia ako verejnej
parkovacej plochy pre potreby obyvateľov by viedlo k výraznému zhoršeniu parkovacích
možností v lokalite a k znefunkčneniu parkoviska s jednosmerným vjazdom z jednej a výjazdom
z druhej strany.

Listom č. MAGS SNM 51669/14-1/292024 zo dňa 24.6.2014 sme požiadali mestskú časť
Bratislava – Karlova Ves o informáciu, kto je vlastníkom parkoviska a parkovacích plôch a či
mestská časť vykonáva údržbu tohto parkoviska a parkovacích plôch. Listom č.
KV/DCH/2552/2014/9605/MP zo dňa 2.7.2014 nám oznámila mestská časť Bratislava – Karlova
– Ves, že vykonáva údržbu vozidlovej komunikácie, avšak údržbu predmetných parkovacích
plôch mestská časť nevykonáva. Následne sme mestskú časť opätovne požiadali o informáciu
ohľadom vlastníctva stavby parkovacích plôch. V tejto súvislosti nám mestská časť odpovedala,
že parkovisko bolo vybudované v minulosti súkromným investorom a mestská časť neeviduje
žiadne dokumenty, ktoré by stanovovali vlastníka predmetného parkoviska.
V júli 2014 doručil JUDr. Samuel Baránik do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR
Bratislavy „Petíciu obyvateľov v okolí parkovacej plochy na podporu zámeny pozemkov“.
V odpovedi k uvedenej petícii sme JUDr. Samuelovi Baránikovi okrem iného uviedli, že stavba
parkoviska nie je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a teda nie je ani dôvod získať
pozemok pod časťou tohto parkoviska, nakoľko by nastala situácia, že hlavné mesto SR
Bratislava by bolo vlastníkom pozemku pod časťou cudzej stavby, a takýto stav nie je žiaduci.
Taktiež pozemky parc. č. 514/26 a parc. č. 514/31, ktoré sa nachádzajú pod časťou komunikácie
III. triedy Pod Rovnicami nie je možné zabrať alebo znefunkčniť komunikáciu, nakoľko k týmto
pozemkom k 1.7.2009 vzniklo zákonné vecné bremeno podľa zákona č. 66/2009 o niektorých
opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli
z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa ustanovenia § 4 tohto zákona, ak nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti tohto zákona
k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku
pod stavbou užívanému vlastníkom stavby dňom účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka
stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku
pod stavbou. Toto zákonné vecné bremeno je vlastník pozemku povinný strpieť do realizácie
majetkovoprávneho usporiadania formou zámeny pozemkov, príp. do vykonania pozemkových
úprav v príslušnom katastrálnom území. K časti pozemku parc. č. 531/20 (pôvodne parc. č.
531/19) sme na základe terénnej obhliadky zistili, že tento pozemok je oplotený murovaným
plotom spolu s ďalšími nehnuteľnosťami vo vlastníctve tretej osoby.
Dňa 10.11.2014 doručil JUDr. Samuel Baránik do podateľne Magistrátu hlavného mesta
SR Bratislavy žiadosť o kúpu časti pozemku parc. č. 531/2, k. ú. Karlova Ves.
Dňa 27.01.2015 doručil JUDr. Samuel Baránik do podateľne Magistrátu hlavného mesta
SR Bratislavy opätovný návrh na zámenu pozemkov po odstránení stavby. V tomto podaní
uvádza, že stavba časti parkoviska na parcele 287/10 k.ú. Karlova Ves bola v plnom rozsahu
odstránená. Podľa JUDr. Samuela Baránika sa na mieste bývalého parkoviska nachádza vrstva
tmavého štrku, ktorý v zmysle stavebného zákona nepredstavuje stavbu. JUDr. Samuel Baránik
pozemok parc. č. 287/10 opätovne ponúkol hlavnému mestu na zámenu. Čo sa týka oplotenia na
pozemku parc. č. 531/20 žiadateľ uvádza, že vynakladá všetky dostupné prostriedky na to, aby
bola stavba oplotenia vrátane všetkých hnuteľných vecí za ním v plnom rozsahu odstránená. Na
pozemku parc. č. 531/20, ktorá by bola, v prípade realizácie zámeny, vo vlastníctve hlavného
mesta, navrhuje žiadateľ vybudovať cestnú komunikáciu (prílohou jeho žiadosti je aj návrh
preloženia vypracovaný autorizovanou stavebnou inžinierkou v odbore dopravné stavby Ing.
Alenou Palkovou).
Listom zo dňa 27.05.2015 nám JUDr. Samuel Baránik oznámil, že na Okresnom súde
Bratislava IV je vedené pod č. 23C 80/2015 konanie vo veci navrhovateľa JUDr. Samuela
Baránika proti odporcovi Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, o zdržanie sa zásahov odporcu
do vlastníckeho práva navrhovateľa k pozemku parc. č. 287/10.

Listom zo dňa 3.7.2015 sme mestskej časti Bratislava – Karlova Ves odstúpili žiadosť
JUDr. Samuela Baránika pre prípad, ak má mestská časť záujem o majetkovoprávne
usporiadanie pozemku parc. č. 287/10.
Mestská časť nám odstúpenú žiadosť vrátila späť a opätovne potvrdila zamietavé
stanovisko mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vyjadrené v listoch č.j.
KV/MGI/726/2013/6357 zo dňa 23.5.2013 a č.j. KV/MGI/2147/2015/4256/MK zo dňa
30.3.2015.

Stanoviská odborných útvarov Magistrátu
Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre
územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 531/22, funkčné využitie územia: málopodlažná
zástavba obytného územia, kód 102, stabilizované územie.
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.
Stanovisko technickej infraštruktúry
Bez pripomienok.
Oddelenie dopravného inžinierstva
V zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, záujmový
pozemok nie je dotknutý žiadnym výhľadovým dopravným zámerom. K predaju pozemku
neuplatňujeme pripomienky.
Oddelenie dopravy - Referát cestného správneho orgánu
Vzhľadom na to, že predmetný pozemok nie je cestným pozemkom miestnych komunikácií I.
a II. triedy, k jeho predaju sa ako cestný správny orgán miestnych komunikácií I. a II. triedy sa
nevyjadrujeme.
Oddelenie správy komunikácií
Miestne komunikácie ulica Pod Rovnicami a ulica Líščie údolie sú miestne komunikácie III.
triedy a sú zverené do správy MČ Karlova Ves. Stanovisko vydá príslušná MČ. Pred samotným
predajom žiadame vytýčiť zariadenie VO. V prípade, že záujmovým územím prechádza vedenie
VO, žiadame toto preložiť na náklady kupujúceho. V prípade, že sa tam VO nenachádza,
súhlasíme bez pripomienok.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Súhlasíme s predajom pozemku. Predmetný pozemok nie je vedený ako verejná zeleň.
Oddelenie účtovníctva a pohľadávok
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadnu pohľadávku voči žiadateľom.
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom.
Oddelenie legislatívno-právne
Neeviduje súdny spor voči žiadateľom.
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Karlova Ves:
Stanovisko č.j.: KV/MGI/2147/2015/4256/MK zo dňa 30.3.2015:
Ing. Marian Janík s manželkou užívajú dotknutý pozemok od 1.5.2004 na základe nájomnej
zmluvy uzavretej s Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves. V čase uzavretia nájomnej
zmluvy predmetný pozemok tvoril jednu parcelu s účelovou komunikáciou spájajúcou ulicu
Líščie údolie a ulicu Pod Rovnicami, bol neudržiavaný a obyvatelia okolitých domov ho
využívali ako skládku výkopovej zeminy a odpadu. Nájomca pozemok vyčistil, splaníroval
a spolu s jeho priľahlým pozemkom ho doposiaľ využíva ako záhradu.
Podľa listu vlastníctva JUDr. Samuel Baránik nadobudol pozemky, ktoré ponúka na zámenu, na
základe kúpnych zmlúv v roku 2012 a 2014. Tak ako je vyššie uvedené, sú to pozemky
nachádzajúce sa pod účelovou komunikáciou spájajúcou ulicu Líščie údolie a ul. Po Rovnicami,

pozemok pod časťou komunikácie Pod Rovnicami a pozemok pod časťou parkoviska Žiadateľ
najskôr zorganizoval petíciu obyvateľov z blízkeho okolia za zachovanie parkoviska a následne
stavba deviatich parkovacích miest vrátane prejazdu parkoviskom, ktoré sa nachádzali na
pozemku v jeho vlastníctve boli odstránené tak, že dlažba bola z pozemku vybraná a je uložená
vo verejnej zeleni pri komunikácii, čoho dôkazom je aj priložená fotodokumentácia.
Na základe vyššie uvedených skutočností potvrdzujem stanovisko mestskej časti Bratislava Karlova Ves zo dňa 23.5.2013, v ktorom mestská časť vyjadrila súhlas s predajom časti pozemku
parc. č. 531/2 manželom Janíkovým s podmienkou, že najskôr bude po celej dĺžke pozemku
odčlenený pás v šírke 2,5 m, ktorý zostane vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy na prechod
chodcov medzi ulicami Líščie údolie a Pod Rovnicami. K predaju zostávajúcej časti, ktorú
obyvatelia mestskej časti Bratislava – Karlova Ves Ing. Marian Janík a Anetta Janíková užívajú
od roku 2004 na základe nájomnej zmluvy, nemám námietky.
V zmysle stanoviska MČ Bratislava – Karlova Ves zo dňa 23.5.2013 si dali žiadatelia vyhotoviť
geometrický plán č. 10/2013. Predmet predaja bol geometrickým plánom č. 2/2014 zmenšený
o ďalších 20 m2.
Vzhľadom na stanovisko starostky MČ Bratislava – Karlova Ves č.j.:
KV/MGI/2147/2015/4256/MK zo dňa 30.3.2015 predkladáme materiál s návrhom na predaj
ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č.
531/22, Ing. Marianovi Janíkovi s manželkou.
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 19. 01. 2016 na internete a na úradnej tabuli
svoj zámer predať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dňa 20.01.2016 bol do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy doručený list JUDr.
Samuela Baránika, ktorý je prílohou tohto materiálu.

Kúpna zmluva
č. 04880...........
uzatvorená podľa § 588 a nasl. 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: 4880.........
IČO:
603 481
(ďalej len „predávajúci“)
a
Ing. Marian Janík, rodený ........., narodený ........., rodné číslo ....... a manželka Ing. Anetta
Janíková, rodená ........., narodená ............, rodné číslo ........., obaja bytom ...............

(ďalej len „kupujúci“)

Čl. 1
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves,
parc. č. 531/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 294 m2 zapísaného v katastri
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 46; pozemok sa nachádza v okrese Bratislava IV, v obci
Bratislava – mestská časť Karlova Ves.
2) Geometrickým plánom č. 2/2014 vyhotoveným dňa 21.1.2014 vyhotoviteľom PIO
CHEMPIK GS, s.r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 16, 811 05 v Bratislave, IČO: 35 723 785,
úradne overeným dňa 7.2.2014 pod č. 212/2014, bol od pozemku parc. č. 531/2 oddelený
novovytvorený pozemok parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2.
3) Predávajúci predáva a kupujúci kupujú novovytvorený pozemok v k. ú. Karlova
Ves, parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2 vzniknutý podľa
geometrického plánu č. 2/2014 oddelením od pozemku registra “C“ KN parc. č. 531/2,
zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 46, v celosti do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov.
4) Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 531/22 sa uskutočňuje podľa § 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 kupujúci užívajú záujmový pozemok na
základe nájomnej zmluvy, a je spoločne oplotený a užívaný so susednými pozemkami vo
vlastníctve kupujúcich parc. č. 530/1, parc. č. 530/2, parc. č. 530/7, parc. č. 530/8 a stavbou

súp. č. 3495 nachádzajúcou sa na pozemku parc. č. 530/7. Predaj bol schválený trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
Čl. 2
1) Predávajúci predáva pozemok uvedený v čl. 1 odsek 3 tejto zmluvy za celkovú
kúpnu cenu ................. EUR, slovom ..... EUR, kupujúcim, ktorí pozemok za túto cenu
kupujú.
Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí: Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na sumu
............. Eur/m2. Pri výmere 114 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom .........
Eur.
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 1368,00 Eur tvorí náhradu za užívanie pozemku parc. č.
531/22 kupujúcimi za obdobie dvoch rokov spätne a vychádza zo sadzby 6,00 Eur/m2/rok
v súlade s Rozhodnutím primátora č. 28/2011 a Rozhodnutím primátora č. 33/2015.
2) Prevod pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom zasadnutí dňa ..... uznesením č. .........
3) Kupujúci sú povinní uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške ...........,00 Eur na
účet predávajúceho IBAN SK8975000000000025826343, vedený v Československej
obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 4880............. naraz do 30 dní odo dňa podpísania
tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
4) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzujú uhradiť predávajúcemu sumu 1368,00 Eur
ako náhradu za užívanie pozemku uvedeného v čl. 1 ods. 3 kupujúcimi za obdobie dvoch
rokov spätne na účet hlavného mesta SR Bratislavy IBAN SK5875000000000025828453,
vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 4880......... naraz do
30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
5) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúca nezaplatí riadne a včas
celkovú kúpnu cenu, je povinná 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 je kupujúca v prípade neuhradenia celkovej kúpnej ceny riadne a včas povinná
zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2
Občianskeho zákonníka.
6) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 230,00 EUR uhradia
kupujúci do 30 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami na účet
hlavného mesta SR Bratislavy vedený v ČSOB a.s., Bratislava, na číslo účtu: účtu IBAN
SK7275000000000025827813 variabilný symbol: 4880.......

Čl. 3
1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy,
bremená ani iné právne povinnosti, okrem nájmu dojednaného medzi mestskou časťou
Bratislava – Karlova Ves ako prenajímateľom a kupujúcim ako nájomcom na základe
nájomnej zmluvy č. 038 0 22 60 04 zo dňa 29.4.2004 na obdobie od 1.5.2004 do 31.12.2008

v znení dodatku č. 1 zo dňa 18.11.2008 predĺženej na obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2011
a v znení dodatku č. 2 zo dňa 2.12.2011 predĺženej na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2016,
predmetom ktorej je časť pozemku registra „C“ KN v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 531/2 o
výmere 180 m2.
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
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
1) Kupujúci vyhlasujú, že im je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy
dobre známy a že ho kupujú v takom stave, v akom sa nachádza, v stave v akom beží a leží.
2) Kupujúci boli oboznámení so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy k predaju pozemku uvedeného v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to so
stanoviskom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti zo dňa 16.12.2015, stanoviskom
technickej infraštruktúry zo dňa 18.11.2015, oddelenia životného prostredia a mestskej zelene
zo dňa 23.11.2015, stanoviskom oddelenia správy komunikácií zo dňa 5.12.2015 a súborným
stanoviskom za sekciu dopravy zo dňa 27.11.2015; kupujúci berú tieto stanoviská na vedomie
a zaväzujú sa dodržiavať podmienky v nich stanovené.
3) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4) Znaleckým posudkom č. 95/2013 zo dňa 7.10.2013, ktorý vyhotovil Ing. Igor
Kropáč, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty
nehnuteľností, bol novovytvorený pozemok parc. č. 531/21 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 134 m2 vzniknutý oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 531/2, LV č. 46,
ocenený sumou 229,24 Eur/m2. Z tohto znaleckého posudku sa vychádzalo aj pri stanovení
ceny novovytvoreného pozemku parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 114
m2 vzniknutého oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 531/2, LV č. 46.

Čl. 6
1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy 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.

3) Kupujúci nadobudnú vlastníctvo k predávanej nehnuteľnosti vkladom do katastra
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného
rozhodnutia o jeho povolení okresným úradom. Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho
práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania.
4) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podávajú predávajúci a kupujúci pri
dodržaní podmienok stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení celkovej kúpnej
ceny a nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku – za ich zaplatenie sa považuje
pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny podávajú
predávajúci a kupujúci návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po zaplatení sankcií
uvedených v čl. 2 tejto zmluvy.
5) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými
podmienkami zmluvy.
6) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradia
kupujúci pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
7) 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.

Čl. 7
1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 8 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú
predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálnemu odboru, k návrhu na vklad
vlastníckeho práva, štyri rovnopisy obdrží predávajúci. Kupujúci obdržia po podpise zmluvy
oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich im
z tejto zmluvy, dva rovnopisy im predávajúci odovzdá až po podaní návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
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 ..........................

PREDÁVAJÚCI:
Hlavné mesto SR Bratislava

KUPUJÚCI:

...................................................

...............................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

.....................................................

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 18.01.2016
___________________________________________________________________________

9. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave,
k.ú. Karlova Ves, parc.č. 531/22, do vlastníctva Ing. Mariana Janíka s manželkou
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní
materiálu odporúča MsZ 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 novovytvoreného
pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2
vzniknutého podľa geometrického plánu č. 2/2014 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č.
531/2, LV č. 46, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Mariana Janíka a Ing. Anetty
Janíkovej, za kúpnu cenu celkom 27 501,36 Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch častí:
Prvá časť kúpnej ceny vychádza zo znaleckého posudku č. 95/2013 zo dňa 07.10.2013 vypracovaného
znalcom Ing. Igorom Kropáčom, a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 229,24 Eur/m2. Pri
výmere 114 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom 26 133,36 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 1368,00 Eur predstavuje náhradu za užívanie pozemku v k.ú.
Karlova Ves parc. č. 531/22 za obdobie dvoch rokov spätne kupujúcimi a vychádza zo sadzby
6,00 Eur/m2/rok v súlade s Rozhodnutím primátora č. 28/2011 a s Rozhodnutím primátora č. 33/2015,
s podmienkami :
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní odo dňa 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 kupujúci užívajú záujmový pozemok na základe
nájomnej zmluvy, a je spoločne oplotený a užívaný so susednými nehnuteľnosťami vo vlastníctve
kupujúcich - pozemkami parc. č. 530/1, parc. č. 530/2, parc. č. 530/7, parc. č. 530/8 a stavbou súp. č.
3495 nachádzajúcou sa na pozemku parc. č. 530/7.
Hlasovanie:
prítomní: 10, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 4

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 18.1.2016

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku
v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22, do vlastníctva Ing. Mariana Janíka
s manželkou

kód uzn. 5.2
5.2.4

Uznesenie č. 236/2015
zo dňa 21. 1. 2016
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 novovytvoreného
pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114
m2 vzniknutého podľa geometrického plánu č. 2/2014 oddelením od pozemku registra „C“
KN parc. č. 531/2, LV č. 46, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Mariana
Janíka a Ing. Anetty Janíkovej, za kúpnu cenu celkom 27 501,36 Eur, pričom táto cena
pozostáva z dvoch častí:
Prvá časť kúpnej ceny vychádza zo znaleckého posudku č. 95/2013 zo dňa 07.10.2013
vypracovaného znalcom Ing. Igorom Kropáčom, a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku
229,24 Eur/m2. Pri výmere 114 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom
26 133,36 Eur.
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 1368,00 Eur predstavuje náhradu za užívanie pozemku
v k.ú. Karlova Ves parc. č. 531/22 za obdobie dvoch rokov spätne kupujúcimi a vychádza
zo sadzby 6,00 Eur/m2/rok v súlade s Rozhodnutím primátora č. 28/2011 a s Rozhodnutím
primátora č. 33/2015,
s podmienkami :
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní odo dňa 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 kupujúci užívajú záujmový pozemok na
základe nájomnej zmluvy, a je spoločne oplotený a užívaný so susednými nehnuteľnosťami
vo vlastníctve kupujúcich - pozemkami parc. č. 530/1, parc. č. 530/2, parc. č. 530/7, parc.
č. 530/8 a stavbou súp. č. 3495 nachádzajúcou sa na pozemku parc. č. 530/7.
---

