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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e 

 

v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, predaj pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 5374/6 o výmere 445 m
2
, zastavané 

plochy a nádvoria a parc. č. 5374/8 o výmere 1632 m
2
, zastavané plochy a nádvoria v zmysle 

GP č. 23/2015 v k.ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748, za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemkov pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, pre žiadateľa DOS, 

spol. s r.o., Rajecká 28, 821 07 Bratislava, IČO: 31 339 212, za cenu 250 000,00 € (slovom: 

dvestopäťdesiattisíc EUR).  

 

Kúpna zmluva bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. 

V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie  

stratí platnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Žiadateľ : DOS spol. s r.o., Rajecká 28, 821 07 Bratislava, IČO: 31 339 212. 

 

Predmet kúpy: pozemky registra „C“ KN, parc. č. 5374/6 o výmere 445 m
2
, zastavané 

plochy a nádvoria, a parc. č. 5374/8 o výmere 1632 m
2
, zastavané plochy a nádvoria, na 

Kočánkovej ul., Bratislava-Petržalka. 

Na pozemku, parc. č. 5374/6 je postavená stavba, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. Predmetné 

pozemky sú zapísané na liste vlastníctva 1748, v prospech hlavného mesta SR Bratislavy 

a boli zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 48-91 zo dňa 

01.10.1991. 

 

Kúpna cena:  250 000,00 € (slovom: dvestopäťdesiattisíc EUR) 

Navrhovaná kúpna cena vychádza z výšky všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej podľa 

znaleckého posudku č. 47/2014 zo dňa 29.04.2014 vypracovaného znalcom Ing., Mgr. Janou 

Pecníkovou, navýšenej na základe uznesenia miestnej rady.  

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy udelil predchádzajúci súhlas č. 14 01 0016 15 zo dňa 

20. 08. 2015 k odpredaju pozemku za cenu najmenej vo výške znaleckého posudku. 

 

Žiadateľ, DOS, spol. s r.o. (Dopravno-obchodná-spoločnosť) má s mestskou časťou 

Bratislava-Petržalka podpísanú zmluvu o nájme pozemkov č. 108/2013 zo dňa 20.12.2013 na 

dobu určitú do 31. 12. 2018. Ide o pozemky, na ktorých je postavená stavba vo vlastníctve 

žiadateľa, ktoré tvoria neoddeliteľný celok s uvedenou stavbou. Z dôvodu majetkovoprávneho 

usporiadania stavby a pozemku požiadal žiadateľ dňa 10. 03. 2014 o kúpu pozemkov pod 

stavbami, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 

celok so stavbou.  

Objekt aj pozemky využíva žiadateľ za účelom prevádzkovania autoškoly a pneuservisu.  

 Na základe uvedenej žiadosti nechala mestská časť vypracovať znalecký posudok, 

ktorý tvoril prílohu k žiadosti pre primátora o udelenie predchádzajúceho súhlasu na predaj 

vyššie uvedených pozemkov. 

 V rámci preverovania majetkovej podstaty pred udelením predchádzajúceho súhlasu, 

majetkovoprávne oddelenie magistrátu zistilo, že na časti pozemku parc.č. 5374/8 je zapísané 

duplicitné vlastníctvo. Z toho dôvodu bol znalcom Ing. Milicou Vaškovou vypracovaný 

odčleňovací geometrický plán č. 23/2015, úradne overený Okresným úradom Bratislava, 

katastrálnym odborom dňa 23.02.2015, ktorý z uvedeného pozemku odčlenil 70 m
2  

plochy.  

Na základe vyššie uvedených dokladov bol dňa 20.08.2015 udelený súhlas k odpredaju už 

upravených pozemkov. 

 

Materiál bol predmetom rokovania  odborných komisií. Stanoviská komisií sú súčasťou 

materiálu. 

Miestna rada návrh prerokovala dňa 24.11.2015 a odporučila ho schváliť. 

 

Kúpna zmluva bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. 

V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie  

stratí platnosť.  

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 

 

 

Predmet predaja 



Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov  

konanej dňa 16. 11. 2015 

 

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Ján Karman, Mgr., Ing. Michal 

Radosa, Ing. Pavel Šesták, Miroslav Lažo, Mgr. Vladimír Gallo, PhD – odišiel počas 

rokovania  

Ospravedlnení: Milan Molnár,  Branislav Krištof 

Neospravedlnený: Ing.Ján Hrčka   

 

Názov materiálu: 

Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 5374/6, 5374/8 pre  DOS, s.r.o.   

 Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. Uviedla, že žiadateľ je vlastníkom 

budov nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch. Po krátkej diskusii k uvedenému bodu 

prijala komisia stanovisko.  

 

Uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváli 

predaj pozemkov, parc. č. 5374/6, 5374/8 pre  DOS, s.r.o.  za cenu 250 000,00 € 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za          :   6   

Proti:        0 

Zdržal sa:   0   

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: A. Broszová     Bratislava: 16.11.2015 

tajomníčka komisie 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 18.11.2015 

Prítomní: Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Jančovičová, Puliš, Gajdoš,  

Neprítomní: Gallo, Fiala 

 

K bodu: Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 5374/6, 5374/8 pre  DOS, s.r.o. 

 

Uznesenie:  
Finančná komisia odporúča zvýšiť cenu za odpredaj na 250 tis. € 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  5 

Zdržal sa : 1 ( p. Puliš ) 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Za správnosť: Lukáček                                                      

V Bratislave 18.11.2015                                                     

 

 

 


