
 

Mestská časť Bratislava - Ružinov 
 

 

Materiál na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Ružinov 

dňa 22. 11. 2016 

N á v r h 

 

na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľností pozemkov registra „C“ KN  
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ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
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Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 

s c h v a ľ u j e 

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona  

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prevod vlastníckeho práva 

pozemkov v katastrálnom území Nivy. Rozsah trvalého záberu je určený geometrickými 

plánmi na oddelenie pozemkov č. NI 30/2014 vypracovaným dňa 27. 02. 2015 spoločnosťou 

GEO-KOD, s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava, IČO: 35 715 45, č. 129/2015 

vypracovaným dňa 03. 11. 2015 spoločnosťou GEO 3 Trenčín, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 

42/402, 911 01 Trenčín, IČO: 36 315 583 a geometrickým plánom na oddelenie a určenie 

práv k nehnuteľnostiam č. 6/2016 vypracovaným dňa 14. 04. 2016 spoločnosťou GEO 3 

Trenčín, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 42/402, 911 01 Trenčín, IČO: 36 315 583, a to: 

 

registra „C“ KN v katastrálnom území Nivy  

 
Por. 
č. 

 
LV č. 

 

 
Reg. 
KN 

 
Parcela 
číslo 

 
Druh po- 
zemku 

 
Vlast-
nícky 
podiel 

Celko- 
vá 
výme-
ra 
v m2 

 

GP 

č. 

 

Vykupo- 

vaná 

výmera 

v m² 

 

 

Cena 

za 1m² 

v EUR 

 

Objekt 

číslo 

 
1. 

 
1 

„C“ 23016/296 Ostatné 
 plochy 

1/1 1568 NI 
30/2014 

129/2015 

 
1568 

 

 
74,21 

105-00 

 
2. 

 
1 

„C“ 23016/300 Ostatné 
 plochy 

1/1 563 NI 
30/2014 

129/2015 

563 74,21 
 

104-00 

3. 4421 „C“ 15391/8 Ostatné 
 plochy 

5/6 19 NI 
30/2014 

19 74,21 
 

107-00 

4. 4421  „C“ 23016/152 Ostatné  
plochy 

5/6 607 NI 
30/2014 

607 74,21 
 

107-00 

5. 4421  „C“ 23016/232 Ostatné 
 plochy  

5/6 71 NI 
30/2014 

71 74,21 
 

119-00 

6. 4421  „C“ 23016/234 Ostatné  
plochy 

5/6 49 NI 
30/2014 

49 74,21 
 

119-00 

7. 4421 „C“ 15389/4 Zast. pl. 
 a nádv. 

5/6 5 NI 
30/2014 

5 74,21 
 

101-00 

8. 4421 „C“ 23016/46 Ostatné 
plochy 

5/6 1894 NI 
30/2014 

1894 74,21 101-00 

9. 1 „C“ 15425/69 Zast. pl.  
a nádv. 

1/1 71 6/2016 70 74,93 
 

104-00 

10. 1 „C“ 15425/107 Zast. pl. 
a nádv. 

1/1 103 6/2016 94 74,93 
 

101-03 

 

o celkovej výmere 4 940,00 m² Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom Dúbravská 

cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, za kúpnu cenu podľa uvedených znaleckých 

posudkov spolu 334 001,19 Eur (kúpna cena navrhnutá kupujúcim). Kúpna cena navýšená 

o koeficient 1,2 násobok predstavuje spolu 400 801,42 Eur (koeficient 1,2 násobok 

náhrady stanovenej v peniazoch za ich vyvlastnenie podľa ust. § 6 ods. 1 zákona NR SR  

č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb 

diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov)  

za účelom realizácie stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“ 

a stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, 
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s podmienkami: 

Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Ružinov. V prípade, že kúpna zmluva nebude 

kupujúcim podpísaná v uvedenom termíne toto uznesenie stratí v príslušnej časti uznesenia 

platnosť (týka sa to pozemkov registra „C“ KN kat. úz. tabuľkovej časti tohto uznesenia, 

ktoré kupujúci po schválení tohto uznesenia dodatočne vylúči z predmetu prevodu 

vlastníckeho práva pozemkov schváleného týmto uznesením). V prípade zúženia predmetu 

prevodu vlastníckeho práva kupujúcim o ktorýkoľvek z pozemkov schválených v tomto 

uznesení, zníži sa celková kúpna cena schválená uznesením o cenu týchto pozemkov. 
 

Prevod bude realizovaný podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších s odôvodnením: 

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prevádzané pozemky tvoria trvalý 

záber stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“ a stavby 

„Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz“, realizovaných kupujúcim  

a zároveň sú zaťažené predkupným právom štátu zapísaným na LV č. 1 a 4421, podľa ust. §7a 

zákona NR SR č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave 

niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení 

neskorších predpisov. 
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Dôvodová správa 

 

PREDMET: Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN v katastrálnom území Nivy 

       podľa ust. § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku  

       obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

       Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. za účelom majetkovoprávneho 

       usporiadania pozemkov k stavbám: „ Diaľnica D1 Bratislava Križovatka  

       Prievoz – rekonštrukcia“ a „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec -  

       Bratislava Prievoz“, v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.  
 

 

ŽIADATEĽ:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04  

                           Bratislava IČO: 35 919 001 

 

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV: 

 

Registra „C“ KN v k. ú. Nivy  

Por. 
číslo 

 
Číslo  

ZP 

Cena 
za 
m² 
v € 

KN parcela 
č. 

Celko- 
vá 
výmera 

Vykupovaná 

výmera 

v m² 

 

Cena v € bez 

navýšenia 

 
Podiel  

1. 
177/2015 
18/2016 

74,21 23016/296 1568 1568 
116361,28 

1/1 

2. 
177/2015 
18/2016 

74,21 23016/300 563 563 
41780,23 

1/1 

3. 177/2015 74,21 15391/8 19 19 1174,97 5/6 

4. 177/2015 74,21 23016/152 607 607 37537,87 5/6 

5. 177/2015 74,21 23016/232 71 71 4390,78 5/6 

6. 177/2015 74,21 23016/234 49 49 3030,22 5/6 

7. 177/2015 74,21 15389/4 5 5 309,23 5/6 

8. 177/2015 74,21 23016/46 1894 1894 117128,09 5/6 

9. 99/2016 74,93 15425/69 71 70 5245,10 1/1 

10. 99/2016 74,93 15425/107 103 94 7043,42 1/1 

 

     Predmetné pozemky registra „C“ KN parc. č. 23016/296, 23016/300, 15425/69, 

15425/107, kat. úz. Nivy sú evidované v KN na LV č. 1 vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy v podiele 1/1 a pozemky registra „C“ KN parc. č. 15391/8, 23016/152, 23016/232, 

23016/234, 15389/4, 23016/46 sú evidované v KN na LV č. 4421, kde je evidované Hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislava v spoluvlastníckom podiele 5/6 a sú zverené  

do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov protokolom č. 24/91 zo dňa 30. 09. 1991. 

 

     Podľa vyjadrenia k uplatneným reštitučným nárokom Okresného úradu Bratislava, Odboru 

pozemkového a lesného č. OU-BA-PLO/2016/47915/224393 zo dňa 11. 11. 2016,  

k predmetným pozemkom nebol uplatnený reštitučný nárok oprávnenou osobou. 
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Skutkový stav a účel: 

 

     Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov bola doručená dňa 12. 10. 2016  

pod č. 10931/111041/30203/2016 ponuka Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy k predmetným pozemkom v kat. úz. Nivy, zverených do správy Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov, pre stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – 

rekonštrukcia“ a „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz.  

Predmetom materiálu sú pozemky v zmysle žiadosti NDS, a.s. s výnimkou pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 23016/295, kat. úz. Nivy k odpredaju ktorého nebol udelený predchádzajúci 

súhlas primátora z dôvodu, že na pozemku je v údajoch katastra nehnuteľností vedená 

„plomba“, preto nie je možné s pozemkom nakladať. 

 

Predmet: 

     Predmetom žiadosti je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v katastrálnom 

území Nivy, ktoré tvoria trvalý záber stavieb „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – 

rekonštrukcia“ a „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz. 

 

Dôvod a účel žiadosti: 

 

NDS v súčasnosti zabezpečuje podklady pre stavby: 

1. „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“, na umiestnenie ktorej bolo 

vydané ROZHODNUTIE č. OU-BA-OVBP2-2016/7613/KAZ dňa 08. 02. 2016, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 11. 03. 2016. 

2. „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, na umiestnenie ktorej 

bolo vydané ROZHODNUTIE č. OU-BA-OVBP2-2014/75043/ZAD dňa 23. 10. 2014, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 01. 2015.  

 

     Stavba „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“ (ďalej len „D1“) 

– stavba predstavuje kompletnú rekonštrukciu súčasnej križovatky Prievoz. Plocha  

je obmedzená existujúcou zástavbou (budovy BAUMAXMARKT, areál Doprastavu, 

železničná trať z ÚNS na Prístavný most) a potrebou zachovania prevádzky na diaľnici D1 

bez obmedzenia. Rieši prepojení ulíc Bajkalská, Slovnaftská a Prístavná s D1 cez okružnú 

križovatku, odbočovacie a pripojovacie pruhy, ktoré v súčasnosti nie sú v súlade s platnými 

právnymi predpismi a technickými normami. Rekonštrukcia križovatky je navrhovaná  

v dvoch etapách. 

 

     Stavba „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ (ďalej len 

(„R7“)„ – prípravu projektu schválila vláda Slovenskej republiky dňa 26. 06. 2003 uznesením 

č. 523/2003. Tranzitná doprava, najmä nákladná je v súčasnosti rieši diaľnicou D1. Tá je však 

v časoch dopravných špičiek veľmi preťažená a v budúcnosti nebude schopná zvládnuť 

rastúcu intenzitu dopravy. Na zlepšenie tejto nepriaznivej situácie je preto nevyhnutné 

vypracovať celý rad opatrení, pričom jedným z prvoradých je vytvoriť diaľničný obchvat  

a odviesť tranzitnú dopravu mimo mesto. Stanoviská pre prvé úseky boli Ministerstvom 

životného prostredia SR vydané v máji 2009.  

 

Výstavbou stavebných objektov „D1“ a „R7“ vznikne významné prerozdelenie 

dopravy v rozhodujúcej komunikačnej sieti takmer celého Hlavného mesta SR Bratislavy. 

„Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia a „Rýchlostná cesta R7 

Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz významne odľahčia Bratislavu  

od tranzitnej dopravy, smerujúcej predovšetkým do Rakúskej republiky a Maďarskej 

republiky, ale aj významne prerozdelia cieľovú dopravu prichádzajúcu cez hranice mesta. Pri 

vzájomnej koexistencii týchto troch vysokokvalitných stavebných objektov  

sa výrazne odľahčí doprava v Bratislave a zároveň vznikne optimálne a efektívnejšie 

trasovanie ciest automobilovej dopravy v rámci územia Bratislavy. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Slovenskej_republiky_od_16._okt%C3%B3bra_2002_do_4._j%C3%BAla_2006
https://sk.wikipedia.org/wiki/26._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/2003
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%A9ho_prostredia_Slovenskej_republiky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%A9ho_prostredia_Slovenskej_republiky
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/2009
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Územnoplánovacia informácia bude doložená na rokovanie MZ. 

 

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností   

Všeobecná hodnota prevádzaných nehnuteľností bola stanovená na základe Znaleckých 

posudkov č. 177/2015, 18/2016 a 99/2016 vyhotovených spoločnosťou ÚEOS – Komercia, 

a.s., so sídlom Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava, IČO: 31 331 220, znaleckou organizáciou 

zapísanou v zozname znalcov z odboru Stavebníctvo a odvetvie Odhad hodnoty 

nehnuteľností, evidenčné číslo znaleckej organizácie: 900197, ktoré boli objednané  

NDS, a.s.  

 

     Celková všeobecná hodnota prevádzaných nehnuteľností podľa uvedených znaleckých 

posudkov predstavuje sumu celkom  334 001,19 Eur. 

 

     Podľa ust. § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych 

opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 

(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov sa náhrada za výkup pozemkov 

určí na 1,2 násobok náhrady stanovenej v peniazoch za ich vyvlastnenie, čo predstavuje 

sumu celkom 400 801,42 Eur.   

 

Jednotková cena  

Jednotková cena za prevádzané pozemky podľa hore uvedených znaleckých posudkov bola 

rozdelená do viacerých skupín podľa druhu pozemku, spôsobu ich využitia, redukujúcich  

a povyšujúcich faktorov na nasledovné hodnoty: 
- 74,21 Eur/m2 

- 74,93 Eur/m2 

 

Osobitosti navrhovaného prevodu  

 

     Prevádzané pozemky sú v súčasnosti zaťažené predkupným právom štátu zapísaným  

na LV č. 1 a 4421, podľa ust. §7a zákona NR SR č. 669/2007 Z. z. o jednorazových 

mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá  

a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri 

nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Prevod zaťažených 

pozemkov je možný výlučne v prospech žiadateľa. V súčasnosti Hlavné mesto SR 

Bratislava nie je oprávnené s pozemkami nakladať. V prípade, ak Hlavné mesto SR 

Bratislava vlastník (a Mestská časť Bratislava Ružinov správca) nepristúpi k prevodu 

pozemkov v prospech žiadateľa bude žiadateľ postupovať podľa ust. § 108 a nasl. 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona)  

a požiada o vyvlastnenie, pričom upozorňujeme, že v prípade vyvlastnenia Hlavné mesto 

SR Bratislava (aj Mestská časť Bratislava - Ružinov) stráca nárok na navýšenie kúpnej 

ceny na 1,2 násobok všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckými posudkami.  

 

Podľa Čl. 91ods.1 písm. f/ Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, výnos z predaja nehnuteľného 

majetku hl. mesta zvereného do správy mestskej časti sa vymedzuje v pomere 50 %  

pre Hlavné mesto SR Bratislavu a 50% pre Mestskú časť Bratislava – Ružinov. 

Kúpna cena, navýšená koeficientom 1,2, pripadajúca Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov predstavuje sumu 200 400,71 Eur . 
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     Vzhľadom k tomu, že predmetom prevodu sú pozemky pod existujúcimi stavebnými 

objektmi–komunikácia Slovnaftská, Cesta do spaľovne, Prístavná ulica a iné, v kúpnych 

zmluvách prevezme kupujúci na seba záväzok strpieť na predávaných pozemkoch 

dotknuté stavebné objekty vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré budú 

zároveň predmetom rekonštrukcie a ktorých odovzdanie do vlastníctva Hlavného mesta SR 

Bratislavy bude riešené zmluvami o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemkov.  

 

Predaj pozemkov podľa ust. §9a ods.8 písm. e) zákona NR SR 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné 

zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, podľa § 9a ods.8  

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený (iný ako trhový 

alebo ekonomický záujem), zámer predať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť 

najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej 

tabuli a na internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť 

zverejnený počas celej tejto doby.  

 

     Primátor hlavného mesta SR Bratislavy podľa Čl. 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy udelil pod Č. j.: MAGS OMV 31349/2016 dňa 09. 11. 2016 predchádzajúci súhlas  

č. 02 01 00 79 16 k uvedeným pozemkom za cenu najmenej vo výške 74,21.  

Nebol udelený predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníckeho práva pozemku registra  

„C“ KN parc. č. 23016/295, kat. úz. Nivy z dôvodu, že na pozemku je v údajoch katastra 

nehnuteľností vedená „plomba“ nie je možné s pozemkom nakladať.   

 

     Mestská časť Bratislava - Ružinov podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnila, svojej úradnej tabuli  

a na internetovej stránke svoj zámer predať uvedené pozemky, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, dňa 07. 11. 2016. 

 

Prílohy 

 

1. Ponuka Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. č. 10931/11104/30203/20016 doručená 

Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov dňa 12. 10. 2016. 

2. Situačná mapa.  

3. LV č. 1 

4. LV č. 4421 

5. Vyjadrenie k uplatneným reštitučným nárokom č. OU-BA-PLO/2016/47915/224393  

zo dňa 11. 11. 2016. 

6. Časť ROZHODNUTIA č. OU-BA-OVBP2-2016/7613/KAZ zo dňa 08. 02. 2016, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 11. 03. 2016, o umiestnení stavby „Diaľnica D4 Bratislava, 

Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“. (Vzhľadom na jeho rozsiahlosť je k dispozícií  

k nahliadnutiu v spise č. NM/CS 18501/2016/ASA. 

7. Časť ROZHODNUTIA č. OU-BA-OVBP2-2014/75043/ZAD zo dňa 23. 10. 2014, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 02. 01. 2016, o umiestnení stavby „Rýchlostná cesta R7 

Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“. (Vzhľadom na jeho rozsiahlosť je k dispozícií  

k nahliadnutiu v spise č. NM/CS 18501/2016/ASA. 

8. Predchádzajúci súhlas č. 02 01 00 79 16. 

9. Výpis z OR Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 
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