
 
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUŽINOV  

Odbor majetkový – Oddelenie majetkové 
 
 
Materiál na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Ružinov 
dňa 12. 11. 2019 
 

N á v r h  
 
na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov v lokalite ulíc Bajkalská, Mlynské 
nivy, parciel registra „C“KN parc. č. 15425/40, parc. č. 15425/41, parc. č. 15425/60, 
parc. č. 15425/61, parc. č. 15425/62, parc. č. 15425/63 a parc. č. 15425/64, kat. úz. Nivy, 
evidovaných na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby: 
„Športový areál TJ Doprastav, Mlynské nivy“, do vlastníctva spoločnosti Grafen Au s.r.o.  
so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 47 942 002, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 
písm. b) zák. č. SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
 
Predkladateľ:       Materiál obsahuje:  
Mgr. Pavol Balžanka, v. r.     1. Návrh uznesenia MR 
prednosta       2. Návrh uznesenia MZ 
        3. Dôvodovú správu 
        4. Prílohy 
 
Zodpovední: 
Ing. Andrea Becko, v. r.  
vedúca odboru majetkového 
     
 
JUDr. Alica Kučerová, v. r. 
vedúca oddelenia majetkového  
     
 
 
Spracovateľ: 
JUDr. Alžbeta Šafáriková, v. r. 
oddelenie majetkové 
 
 
Materiál bol prerokovaný v MR dňa 29.10.2019  
Materiál bude prerokovaný v: 
- KÚPŽP dňa 04. 11. 2019 
- KFPČ dňa 06. 11. 2019 
 
 

Bratislava, október 2019 
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Návrh uznesenia  
 
Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 

prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 
písm. b) zák. č. SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v lokalite 
ulíc Bajkalská, Mlynské nivy, katastrálne územie Nivy, parciel registra „C“KN:  
 
• 15425/40  zastavaná plocha a nádvorie o výmere    234 m²; 
• 15425/41  zastavaná plocha a nádvorie o výmere    231 m²; 
• 15425/60  zastavaná plocha a nádvorie o výmere  5350 m²; 
• 15425/61  ostatná plocha   o výmere    417 m²; 
• 15425/62  ostatná plocha   o výmere  1257 m²; 
• 15425/63  ostatná plocha   o výmere  1250 m²; 
• 15425/64  ostatná plocha   o výmere  1153 m², 
 
evidovaných na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov, do vlastníctva spoločnosti Grafen Au s.r.o. so sídlom 
Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 47 942 002, za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania stavby: „Športový areál TJ Doprastav, Mlynské nivy“,  
 

za kúpnu cenu minimálne 68,83 €/m². 
podľa Znaleckého posudku č. 29/2018 z 21. 02. 2018  

čo predstavuje spolu: 9892 m²  x  68,83 €/m²  =  680.866,36 € 
 

s  podmienkami, že:  
 
a) 
• trasy technickej infraštruktúry (TI) vrátane ich ochranných pásiem budú definované ako 

zákonné vecné bremeno v prospech vlastníkov inžinierskych sietí;  
• v prípade stavebných prác budú trasy (TI) rešpektované vrátane ich ochranných pásiem; 
• prevádzkovateľom týchto vedení a ním povereným pracovníkom bude umožnený trvalý 

bezodplatný prístup pre potreby údržby a opravy porúch; 
 
b) 
- vlastník bude musieť strpieť nájom časti pozemku parc. č. 15425/60 - zastavaná plocha  
a nádvorie o výmere 185 m², na základe platnej a účinnej Nájomnej zmluvy 
č. 14818/2016; č. 30201/NZ-01/1/2016/Nivy/1931/DZ/Kor zo dňa 22. 12. 2016, danej  
do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 
Bratislava, IČO: 35 919 001, za účelom dočasného záberu pri výstavbe stavebných objektov 
stavby: „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“, a to pre Objekt číslo: 
755-00 – Preložka káblov SLOVAK TELEKOM, s dobou nájmu na dobu neurčitú;   
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c) 
- vlastník - spoločnosť Grafen Au s.r.o. uhradí odplatu za skutočné užívanie pozemkov 
registra “C“KN odo dňa 05. 12. 2016, kedy sa stal vlastníkom nehnuteľností na pozemkoch  
sa nachádzajúcich, a to: 
1. parc. č. 15425/40 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 234 m²; 
2. parc. č. 15425/41 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m², 
evidovaných na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov, ako pozemkov zastavaných jednopodlažnými nebytovými  
budovami obe so súp. č. 382, ktoré sú evidované na LV č. 4591 vo vlastníctve spoločnosti 
Grafen Au s.r.o., za odplatu 19,00 €/m²/rok v zmysle ROZHODNUTIA č. 33/2015 
primátora hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej 
odplaty za vecné bremeno, prílohy č. 1 - Tabuľka č.100,položka 16, čo predstavuje spolu:  
465 m²  x  19,00 €/m²/rok  =  8.835,00 €/rok 
a 
1. časť parc. č. 15425/60 – zastavaná plocha a nádvorie     o výmere    5.165 m²; 
2. parc. č. 15425/61 – ostatná plocha        o výmere        417 m²; 
3. parc. č. 15425/62 – ostatná plocha        o výmere    1.257 m²; 
4. parc. č. 15425/63 – ostatná plocha        o výmere    1.250 m²; 
5. parc. č. 15425/64 – ostatná plocha        o výmere    1.153 m², 
evidovaných na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov, zaťažených viacerými druhmi inžinierskych sietí 
prechádzajúcimi cez dané parcely, obmedzujúce ich využitie pre výstavbu, na častiach 
ktorých sú vybudované tenisové kurty, volejbalové ihrisko, komunikačné plochy, zatrávnené 
plochy a stromy, oplotenie, prípojky inžinierskych sietí, rozvody NN a VO, za odplatu:  
vo výške 0,24 €/m²/mesiac (čo je 2,88 €/m²/rok), stanovenú v Znaleckom posudku 
č. 29/2018 zo dňa 21. 02. 2018, vypracovaného spoločnosťou ÚEOS – Komercia, a.s.  
so sídlom Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava, čo predstavuje spolu:  
9.242 m²  x  2,88 €/m²/rok  =  26.616,96 €/rok, 
 
odplata za skutočné užívanie spolu za celkovú výmeru 9707 m²: 
8.835,00 €/rok  +  26.616,96 €/rok  =   35.451,96 €/rok,  
 
odo dňa nadobudnutia nehnuteľností, evidovaných na LV č. 4591, t. z. od 05. 12. 2016   
do vlastníctva Grafen Au, s.r.o., dňa 05.12.2016, do uzatvorenia kúpnej zmluvy, za účelom 
riadneho užívania stavby: „Športový areál TJ Doprastav, Mlynské nivy“, ktorý je ohraničený 
barierovým oplotením, spoločnosťou Grafen Au s.r.o. so sídlom Panenská 24,  
811 03 Bratislava, IČO: 47 942 002.  
 
 
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkou, že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná  
do 90 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva 
nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stratí platnosť.  
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Dôvodová správa 
 
 
PREDMET: 
Prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov v lokalite ulíc Bajkalská, Mlynské nivy, 
parciel registra „C“KN parc. č. 15425/40, parc. č. 15425/41, parc. č. 15425/60, 
parc. č. 15425/61, parc. č. 15425/62, parc. č.15425/63 a parc. č. 15425/64, kat. úz. Nivy, 
evidovaných na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislave, zverených do správy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby: 
„Športový areál TJ Doprastav, Mlynské nivy“. 
 
 
ŽIADATEĽ: Grafen Au s.r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 47 942 002 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV registra „C“KN, kat. úz. Nivy: 
 
parcelné číslo      výmera v m²             druh pozemku                   kat. úz.        LV 
15425/40                     234        zastavaná plocha a nádvorie     Nivy 1 
15425/41                     231        zastavaná plocha a nádvorie     Nivy 1 
15425/60                   5350        zastavaná plocha a nádvorie     Nivy 1 
15425/61                     417        ostatná plocha       Nivy 1 
15425/62                   1257        ostatná plocha       Nivy 1 
15425/63                   1250        ostatná plocha       Nivy 1 
15425/64                   1153        ostatná plocha       Nivy 1 
Výmera spolu:         9892 m² 
 
 
VLASTNÍCKE VZŤAHY 
 
     Špecifikované pozemky sú evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 1 vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy a Protokolom č. 24 zo dňa 30. 09. 1991 boli zverené do správy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov. 
 
 
REŠTITUČNÉ NÁROKY 
 
     Spätnou identifikáciou bolo zistené, že špecifikované pozemky v katastrálnom území 
Nivy, evidované na LV č. 1, ležia na pozemkovoknižnej parcele parc. č. 15429/1, kat. úz. 
Bratislava, evidovanej v PK vložke č. 700 a pozemkovoknižných parcelách parc. č. l5431 
a parc. č. 15432, kat. úz. Bratislava, evidovaných v PK vložke č. 4941. Podľa vyjadrenia 
Okresného úradu Bratislava, Odboru pozemkového a lesného, Tomášikova 46, 832 05 
Bratislava 3, č.: OU-BA-PLO-2019/141941 zo dňa 20. 06. 2019, v zmysle zákona  
č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 
a v zmysle zákona NR SR č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom  
v znení neskorších predpisov, k daným pozemkovoknižným parcelám nebol uplatnený 
reštitučný nárok oprávnenými osobami. 
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SKUTKOVÝ STAV 
 
     Spoločnosť Grafen Au s.r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 47 942 002, 
(ďalej len spoločnosť Grafen Au s.r.o.), ktorá sa stala dňa 05. 12. 2016 vlastníkom stavby  
so súpisným číslom 382 na parc. č. 15425/40 a stavby so súpisným číslom 382  
na parc. č. 15425/41 v katastrálnom území Nivy, evidovaných na LV č. 4591, opätovne 
požiadala o majetkovoprávne usporiadanie špecifikovaných pozemkov nachádzajúcich  
sa v lokalite ulíc Bajkalská - Mlynské nivy, kat. úz. Nivy. Účelom žiadosti  
je majetkovoprávne usporiadanie stavby: „Športový areál TJ Doprastav, Mlynské nivy“, 
ohraničenej barierovým betónovým oplotením, súčasťou ktorého je taktiež stavba  
so súpisným číslom 382 na parc. č. 15425/40 a stavba so súpisným číslom 382  
na parc. č. 15425/41, kat. úz. Nivy, ktoré sú evidované na LV č. 4591 vo vlastníctve 
žiadateľa. Stavba: „Športový areál TJ Doprastav, Mlynské Nivy“ bola vybudovaná na základe 
stavebného povolenia č. VÚP 327/3780/87-29 zo dňa 30. 11. 1987. Kolaudačným 
rozhodnutím č. VÚP 327/2067/90/Ml-12 zo dňa 19. 07. 1990, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 18. 02. 1994 bolo povolené užívanie stavby: „Športový areál TJ Doprastav, Mlynské 
Nivy“ na pozemku parc. č. 15425/1, kat. úz. Nivy.  
Stavba obsahuje: SO 01 a 02 - Budova „A“  + „B“ 

SO 03         - Dve dvojité tenisové ihriská a volejbalové ihrisko 
SO 04 a 05 - Chodníky a parkovisko 
SO 07         - Vegetačné úpravy 
SO 08 a 09 - Oplotenie 
SO 10 – 13 - Prípojky inžinierskych sietí 
SO 14 – 15 - Rozvody NN a VO. 

 
     Z pôvodného pozemku parc. č. 15425/1, kat. úz. Nivy o celkovej výmere 21756 m²,  
kat. úz. Nivy, na časti ktorého bola vybudovaná stavba: „Športový areál TJ Doprastav, 
Mlynské Nivy“, bol, Geometrickým plánom č. 051/2006 vyhotoveným dňa 16. 10. 2006, 
úradne overeným dňa 07. 11. 2006 pod číslom: 1582/2006, zameraný skutočný stav 
športového areálu na pozemkoch parc. č. 15425/60-64, kat. úz. Nivy. 
 
     V „Športovom areály TJ Doprastav, Mlynské Nivy“, ktorý je ohraničený barierovým 
oplotením, sú, na pozemkoch registra „C“KN parc. č. 15425/40 a parc. č. 15425/41, kat. úz 
Nivy, evidovaných v KN na LV č.1, vybudované dve jednopodlažné stavby, ktoré sú  
v katastri nehnuteľností evidované na LV č. 4591 od 05. 12. 2016 vo vlastníctve žiadateľa – 
Grafen Au s.r.o., Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 47 942 002. Na pozemkoch registra 
„C“KN parc. č. 15425/60, parc. č. 15425/61, parc. č. 15425/62, parc. č. 15425/63 a parc. č. , 
15425/64, kat. úz. Nivy sú vybudované tenisové kurty, volejbalové ihrisko, komunikačné 
plochy, zatrávnené plochy a stromy, oplotenie, prípojky inžinierskych sietí, rozvody  
NN a VO. 
 
     Stavba: „Športový areál TJ Doprastav, Mlynské Nivy“ bola vybudovaná v súlade  
s Hospodárskou zmluvou č. 12/87 z 08. 04. 1987 a jej Dodatku č. 1 z 22. 02. 1988 o združení 
prostriedkov na investičnú výstavbu a prevzatie funkcie investora podľa § 360a Hospod. 
zákonníka a vyhl. č. 151/1978 Zb. v znení vyhl. č. 15/1984 a vyhl. č. 22/1986 Zb. na stavbu: 
„Športový areál TJ Doprastav, Mlynské nivy, Bratislava, uzatvorenou medzi:  
investorom: Obvodným národným výborom Bratislava II., odborom výstavby a ÚP, 
Bratislava, Tomášikova 20 a spoluinvestorom Doprastavom, n. p., podnikové riaditeľstvo 
Bratislava, Drieňová 24. Združenie prostriedkov bolo uskutočnené formou poskytnutia 
finančného príspevku spoluinvestora, ktorý uhradil 80% rozpočtových nákladov 
a formou bezplatných brigádnických prác osobitne evidovaných v stavebnom denníku, 
ktorými bola vytvorená cca 20%-ná hodnota diela. 
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     Hospodárskou zmluvou č. 367/Z-12/90 z 19. 11. 1990 boli stavebné objekty stavby: 
„Športový areál TJ Dorastav, Mlynské Nivy“ postavané na parc. č. 15425/1, kat. úz. Nivy 
prevedené na Doprastav, š.p., Drieňová 27, Bratislava, a to z dôvodu, že stavba bola 
vybudovaná zo združených investícií, právo hospodárenia ku ktorej sa prevádzalo  
na združujúcu organizáciu v zmysle HZ o združení. Predmetom prevodu nebol pozemok  
parc. č. 15425/1, kat. úz. Nivy. 
 
     Pod povrchom terénu pozemkov parc. č. 15425/60, 15425/61, 15425/62, 15425/63  
a 15425/64, kat. úz. Nivy sú situované verejné rozvody kanalizácie – kanalizačný zberač  
2 x 2630/2430. V zmysle zákona číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách má takéto potrubie ochranné pásmo (vzniknuté zo zákona) 1, 5 m pri verejnom 
vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm a 2,5 m nad priemer 500 mm.  
Ďalej sú pod povrchom terénu pozemkov parc. č. 15425/60, 61, 62, 63 a 64, kat. úz. Nivy 
situované verejné rozvody zemného plynu a verejné rozvody elektriky, ktoré majú taktiež 
ochranné a bezpečnostné pásmo (vzniknuté zo zákona). 
 
 
     Spoločnosť Grafen Au s.r.o. požiadala, v októbri 2017, o majetkovoprávne usporiadanie 
predmetných nehnuteľností. Žiadosť bola predložená na rokovanie Porady starostu, ktorá  
dňa 24. 04. 2018, zmysle ustanovenia § 7 ods. 10 písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2012 z 15. 05. 2012 súhlasila s nájmom 
špecifikovaných pozemkov registra „C“KN v lokalite nárožia ulíc Bajkalská – Mlynské nivy, 
evidovaných na LV č. 1, kat. úz. Nivy,  nasledovne:  
1. parc. č. 15425/40 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 234 m²; 
2. parc. č. 15425/41 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m², 
evidovaných na LV č. 1, ako pozemkov zastavaných jednopodlažnými nebytovými  
budovami obe so súp. č. 382, ktoré sú evidované na LV č. 4591, za nájomné 19,00 €/m²/rok  
v zmysle ROZHODNUTIA č. 33/2015 primátora hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú 
ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, prílohy č. 1 - Tabuľka č. 100, 
položka 16, čo predstavuje spolu:  465 m²  x  19,00 €/m²/rok  =  8.835,00 €/rok. 
a  
1. časť parc. č. 15425/60 – zastavaná plocha a nádvorie  o výmere    5.165 m²; 
2. parc. č. 15425/61 – ostatná plocha        o výmere        417 m²; 
3. parc. č. 15425/62 – ostatná plocha        o výmere    1.257 m²; 
4. parc. č. 15425/63 – ostatná plocha        o výmere    1.250 m²; 
5. parc. č. 15425/64 – ostatná plocha        o výmere    1.153 m², 
evidovaných na LV č. 1, zaťažených viacerými druhmi inžinierskych sietí prechádzajúcimi 
cez dané parcely, obmedzujúce ich využitie pre výstavbu, na častiach ktorých  
sú vybudované tenisové kurty, volejbalové ihrisko, komunikačné plochy, zatrávnené plochy  
a stromy, oplotenie, prípojky inžinierskych sietí, rozvody NN a VO, za nájomné  
vo výške 0,24 €/m²/mesiac (čo je 2,88 €/m²/rok), stanovené v Znaleckom posudku 
č. 29/2018 zo dňa 21. 02. 2018, vypracovaného spoločnosťou ÚEOS – Komercia, a.s.  
so sídlom Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava,  
čo predstavuje spolu: 9.242 m²  x  2,88 €/m²/rok  =  26.616,96 €/rok, 
nájomné spolu za celkovú výmeru 9707 m²: 
8.835,00 €/rok  +  26.616,96 €/rok  =   35.451,96 €/rok, 
za účelom riadneho užívania stavby: „Športový areál TJ Doprastav, Mlynské nivy“, ktorý  
je ohraničený barierovým oplotením, spoločnosti Grafen Au s.r.o. so sídlom Panenská 24, 
811 03 Bratislava, IČO: 47 942 002, na dobu neurčitú,  
s tým, že po ukončení nájmu časti pozemku parc. č. 15425/60 - ostatné plochy o výmere  
185 m², kat. úz. Nivy, prenajatej Nájomnou zmluvou č. 14818/2016; č.30201/NZ-
01/1/2016/Nivy/1931/DZ/Kor zo dňa 22. 12. 2016 Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.  
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so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 00 603 155, za účelom dočasného  
záberu pri výstavbe stavebných objektov stavby: Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz 
– rekonštrukcia“, a to pre: Objekt číslo: 755-00 – Preložka káblov SLOVAK TELEKOM,  
s dobou nájmu na dobu neurčitú, bude riešené majetkovoprávne usporiadanie predmetných 
pozemkov prevodom vlastníckeho práva v zmysle žiadosti spoločnosti Grafen Au s.r.o.  
 
     Rozhodnutie o nájme predtým uvedených pozemkov s predložením Zmluvy o finančnej 
odplate a upozornením, že v prípade neuzatvorenia predloženej zmluvy v stanovenej lehote, 
bude vymáhaná odplata za skutočné užívanie predmetných nehnuteľností súdnou cestou,  
bolo, dňa 10. 08. 2018, doručené spoločnosti Grafen Au s.r.o. K uzatvoreniu Zmluvy,  
zo strany užívateľa, nedošlo. Spoločnosť Grafen Au s.r.o. doručila Miestnemu úradu 
m. č. Bratislava-Ružinov, späťvzatie žiadosti o majetkovoprávne usporiadanie daných 
pozemkov v celom rozsahu. Na základe tejto skutočnosti bola daná, príslušnému referátu 
tunajšieho Miestneho úradu, žiadosť o podanie návrhu na súd na vymáhanie úhrady  
za skutočné užívanie predmetných pozemkov spoločnosťou Grafen Au s.r.o. 
 
 
     Od vlastníkov inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v danej lokalite boli vyžiadané 
stanoviská k prevodu vlastníckeho práva predmetných pozemkov. 
 
     Distribúcia SPP, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 
listom č. TD/EX/0251/2019/Gá zo dňa 04. 07. 2019 sa nevyjadrila k prevodu vlastníckeho 
práva predmetných pozemkov. Zaujala stanovisko iba k existencii plynárenských zariadení. 
 
    Bratislavská teplárenská spoločnosť, a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava, listom  
č. 01145/Ba/2019/2320-2 zo dňa 21. 06. 2019 potvrdzuje, sa na špecifikovaných pozemkoch 
sa nachádza kostrový horúcovodný napájač 2 x DN 700, ktorý je majetkom spoločnosti 
Bratislavská teplárenská, a.s., a je v trvalej prevádzke. K prevodu vlastníckeho práva 
predmetných pozemkov nemá námietky. 
 
     Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 
35 850 370 listom č. 27117/403/2019/Ši zo dňa 16. 07. 2019 oznamuje, že predmetnými 
pozemkami prechádzajú inžinierske siete v jej vlastníctve. Pre zaujatie jednotného stanoviska 
spoločnosti BVS, a.s. k predmetnej veci, bude žiadosť prerokovaná na zasadnutí 
predstavenstva spoločnosti BVS, a.s. v najbližšom čase, najneskôr v termíne do konca  
augusta 2019. Z uvedeného dôvodu bude možné zaujať stanovisko až po prerokovaní 
predstavenstvom BVS, a.s., o čom bude bezodkladne písomne informovať. 
 
 
     Mestská časť Bratislava-Ružinov vydala, pod č. UP/CS 11419/2019/2/UP9 dňa 
24. 06. 2019, územnoplánovaciu informáciu a stanovisko k predaju predmetných pozemkov,  
v ktorej je uvedené, že územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien 
a doplnkov (ďalej len „ÚPN“) stanovuje pre územia, ktorého súčasťou sú predmetné 
pozemky, na nasledovné funkčné využitie územia: 
Zmiešané územia, zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, kód funkcie 501, 
kód regulácie H, rozvojové územie. 
 
Stanovisko z hľadiska územného plánu: 
Predmetné pozemky v k. ú. Nivy sú podľa ÚPN hl. m. SR Bratislavy súčasťou rozvojového 
zmiešaného územia s kódom funkcie 501 – „zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti“, s kódom regulácie H. Využívané sú spôsobom prípustným v obmedzenom 
rozsahu ( zariadenia športu) v danej funkčnej ploche. 
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Vzhľadom na lokalizáciu pozemkov (križovatka diaľnice D1 a Bajkalskej ulice), je možné  
v budúcnosti efektívnejšie využívanie pozemkov vo verejnom záujme v súlade s využitím 
stanoveným v ÚPN. 
 
Z hľadiska dopravy bol vydaný súhlas s predajom pozemkov. 
 
Z hľadiska životného prostredia bolo vydané nasledovné stanovisko: 
Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
podľa § 47 je vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, 
povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. 
Požaduje sa ochrana zelene v súlade s normou STN 83 7010 ochrana prírody. Ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 
 
 
     K prevodu vlastníckeho práva špecifikovaných pozemkov je nutné uviesť, že je  
časť z pozemku registra „C“KN parc. č. 15425/60 - zastavaná plocha a nádvorie, ktorý  
má celkovú výmere 5350 m², kat. úz. Nivy, o výmere 185 m², na základe platnej  
a účinnej Nájomnej zmluvy č. 14818/2016; č. 30201/NZ-01/1/2016/Nivy/1931/DZ/Kor  
zo dňa 22. 12. 2016, daná do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, za účelom dočasného záberu  
pri výstavbe stavebných objektov stavby: „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – 
rekonštrukcia“, a to pre Objekt číslo: 755-00 – Preložka káblov SLOVAK TELEKOM,  
s dobou nájmu na dobu neurčitú .  
 
     Dňa 11. 06. 2019 bola doručená, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., (ďalej len  
NDS, a.s.), ktorá má v nájme, na dobu neurčitú, časť pozemku registra „C“KN 
parc. č. 15425/60 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185 m², kat. úz. Nivy, žiadosť  
o vyjadrenie k opätovnej žiadosti spoločnosti Grafen Au s.r.o. vo veci prevodu vlastníckeho 
práva predmetných pozemkov, respektíve o oznámenie a preukázanie nových skutočností 
súvisiacich s usporiadaním časti pozemku registra „C“KN parc. č. 15425/60 - zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 185 m², kat. úz. Nivy.  NDS, a.s. sa k danej veci nevyjadrila. 
 
     Žiadateľ, spoločnosť Grafen Au, s.r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava predložil, 
k predchádzajúcej žiadosti, spoločnosťou ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, 824 69 
Bratislava, dňa 21. 02. 2018 vypracovaný, Znalecký posudok č. 29/2018 vo veci: stanovenia 
všeobecnej hodnoty pozemkov a nájmu pozemkov za jeden mesiac užívania pozemkov: KNC 
parc. č. 15425/40, 15425/41, 15425/60, 15425/61, 15425/62, 15425/63, 15425/64, ktoré  
sú vedené na LV č. 1, k. ú. Nivy, obec: BA - m.č.Ružinov, okres Bratislava II. Zaťaženie 
pozemku podzemnými stavbami je zohľadnené v koeficiente redukujúcich faktorov pri 
výpočte všeobecnej hodnoty pozemku. Jednotková hodnota pozemku bola stanovená  
vo výške 68,83Eur/m², čo predstavuje spolu 680.866,36 Eur (zaokrúhlene 681.000,- Eur).  
 
 
    Porada vedenia, dňa 28. 08. 2019, prerokovala prevod vlastníckeho práva predmetných 
nehnuteľností - pozemkov registra “C“KN parc. č. 15425/40, parc. č. 15425/41, 
parc. č. 15425/60, parc. č. 15425/61, parc. č. 15425/62, parc. č. 15425/63 a parc. č. 15425/64, 
kat. úz. Nivy, evidovaných na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, za cenu minimálne vo výške 
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v znaleckom posudku č. 29/2018 zo dňa 
21. 02. 2018, vo výške 68,83 Eur/m², do vlastníctva spoločnosti Grafen Au s.r.o. so sídlom 
Panenská 24,  811 03, Bratislava, IČO: 47 942 002 a požiadala o vypracovanie žiadosti,  
v zmysle článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu primátora hlavného mesta SR Bratislavy k prevodu vlastníckeho  
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práva predmetných pozemkov do vlastníctva spoločnosti Grafen Au s.r.o. so sídlom Panenská 
24, 811 03, Bratislava, IČO: 47 942 002 za cenu minimálne podľa citovaného Znaleckého 
posudku  s  podmienkami, že:  
 
- trasy technickej infraštruktúry (TI) vrátane ich ochranných pásiem budú definované  
ako zákonné vecné bremeno v prospech vlastníkov inžinierskych sietí;  
- v prípade stavebných prác budú trasy (TI) rešpektované vrátane ich ochranných pásiem; 
- prevádzkovateľom týchto vedení a ním povereným pracovníkom bude umožnený trvalý 
bezodplatný prístup pre potreby údržby a opravy porúch; 
 
- vlastník bude musieť strpieť nájom časti pozemku parc. č. 15425/60 - zastavaná plocha  
a nádvorie o výmere 185 m², na základe platnej a účinnej Nájomnej zmluvy 
č. 14818/2016; č. 30201/NZ-01/1/2016/Nivy/1931/DZ/Kor zo dňa 22. 12. 2016, danej  
do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 
Bratislava, IČO: 35 919 001, za účelom dočasného záberu pri výstavbe stavebných objektov 
stavby: „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“, a to pre Objekt číslo: 
755-00 – Preložka káblov SLOVAK TELEKOM, s dobou nájmu na dobu neurčitú;   
 
- spoločnosť Grafen Au a.s. uhradí odplatu za skutočné užívanie pozemkov registra “C“KN 
od 05. 12. 2016, kedy sa stal vlastníkom nehnuteľností na pozemkoch sa nachádzajúcich, a to: 
1. parc. č. 15425/40 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 234 m² 
2. parc. č. 15425/41 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m² 
evidovaných na LV č. 1, ako pozemkov zastavaných jednopodlažnými nebytovými  
budovami obe so súp. č. 382, ktoré sú evidované na LV č. 4591, za odplatu 19,00 €/m²/rok  
v zmysle ROZHODNUTIA č. 33/2015 primátora hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú 
ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, prílohy č. 1 - Tabuľka č.100, 
1. časť parc. č. 15425/60 – zastavaná plocha a nádvorie     o výmere    5.165 m² 
2. parc. č. 15425/61 – ostatná plocha        o výmere        417 m² 
3. parc. č. 15425/62 – ostatná plocha        o výmere    1.257 m² 
4. parc. č. 15425/63 – ostatná plocha        o výmere    1.250 m² 
5. parc. č. 15425/64 – ostatná plocha        o výmere    1.153 m² 
evidovaných na LV č. 1, zaťažených viacerými druhmi inžinierskych sietí prechádzajúcimi 
cez dané parcely, obmedzujúce ich využitie pre výstavbu, na častiach ktorých  
sú vybudované tenisové kurty, volejbalové ihrisko, komunikačné plochy, zatrávnené plochy  
a stromy, oplotenie, prípojky inžinierskych sietí, rozvody NN a VO, za odplatu  
vo výške 0,24 €/m²/mesiac (čo je 2,88 €/m²/rok), stanovené v Znaleckom posudku 
č. 29/2018 zo dňa 21. 02. 2018, vypracovaného spoločnosťou ÚEOS – Komercia, a.s.  
so sídlom Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava,  
čo predstavuje spolu: 9.242 m²  x  2,88 €/m²/rok  =  26.616,96 €/rok, 
odplata spolu za celkovú výmeru 9707 m²: 
8.835,00 €/rok  +  26.616,96 €/rok  =   35.451,96 €/rok,  
odo dňa nadobudnutia nehnuteľností, evidovaných na LV č. 4591 do vlastníctva Grafen Au, 
s.r.o., dňa 05.12.2016, do uzatvorenia kúpnej zmluvy, 
za účelom riadneho užívania stavby: „Športový areál TJ Doprastav, Mlynské nivy“, ktorý  
je ohraničený barierovým oplotením, spoločnosťou Grafen Au s.r.o. so sídlom Panenská 
24, 811 03 Bratislava, IČO: 47 942 002.  
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     Primátor hlavného mesta SR Bratislavy udelil, dňa 19. 09. 2019 pod č. j. MAGS OGC 
52 859/2019-430834, predchádzajúci súhlas č. 02 01 0048 19 k predaju predmetných 
pozemkov do vlastníctva za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej  
v znaleckom posudku č. 29/2018 zo dňa 21. 02. 2018, vypracovanom v súlade  
s požiadavkami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
nie však nižšiu ako 68,83 €/m²  a s podmienkami: 
 
- predaj bude uskutočnený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona SNR 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vzťahujúcimi sa na prevod vlastníctva 
nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 8 písm. b  

 
- v prípade uplatnenia predkupného práva – predkupné práva môže byť dohodnuté len pre 

hlavné mesto SR Bratislavu 
 
- v kúpnej zmluve bude dohodnutý termín zaplatenia kúpnej ceny patriacej hlavnému 

mestu SR Bratislave v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ako aj prípadné 
sankcie) najneskôr do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania kúpnej zmluvy. 

 
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy v predchádzajúcom súhlase č. 02 01 0048 19 zo dňa 
19.09.2019 uvádza nasledovné: Z dôvodu výšky kúpnej ceny a s ohľadom na súčasné 
trhové ceny nehnuteľností, odporúčame mestskej časti Bratislava-Ružinov prehodnotiť 
výšku ceny na Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Ružinov.   
 
     Materiál bol prerokovaný dňa 29. 10. 2019 v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-
Ružinov, ktorá odporučila predložiť materiál taktiež na rokovanie KÚPŽP a predkladateľovi  
Mgr. Pavlovi Balžankovi predložiť materiál so stanoviskami KÚPŽP  a  KFPČ na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva dňa 12. 11. 2019. 
 
 
 
 
 
Prílohy 
1. Opätovná žiadosť spoločnosti Grafen Au s.r.o. zo dňa 14. 04. 2019. 
2. Kópia katastrálnej mapy číslo zákazky: K1-23704/2017. 
3. Mapový list k predmetným pozemkom so zameraním inžinierskych sietí na daných 

pozemkoch. 
4. Výňatok z Nájomnej zmluvy č. 14818/2016; č. 30201/NZ-01/1/2016/Nivy/1931/DZ/Kor 

uzatvorenej a zverejnenej dňa 22. 12. 2016 o prenájme taktiež časti pozemku registra 
„C“KN parc. č. 15425/60 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185 m² kat. úz. Nivy,  
spoločnosti NDS, a.s. na dobu neurčitú,  súčasťou ktorej je výňatok Geometrického plánu 
číslo 36315583-007-2016 vyhotoveného dňa 18. 04. 2016, podkladom na uzatváranie 
nájomných zmlúv a mapový list na parc. č. 15425/40, 41, 60, 61, 62, 63, 64, k. ú. Nivy  
s vyznačením predmetu nájmu. 

5. LV č. l zo dňa 23. 10. 2019 -výňatok.  
6. LV č. 4591 zo dňa 23. 10. 2019. 
7. Výňatok zo Znaleckého posudku č. 29/2018 zo dňa 21. 02. 2018.  
8. ÚPI a stanovisko č. UP/CS 11419/2019/2/UP9 z 24. 06. 2019. 
9. Informácia k uplatneným reštitučným nárokom č. OU-BA-PLO-2019/141941 zo dňa  

20. 06. 2019. 
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10. Právoplatné Kolaudačné rozhodnutie č. VÚP 327/2067/90/Ml-12.  
11. Hospodárska zmluva čís. 367-12/90 zo dňa 19. 11. 1990. 
12. HOSPODÁRSKA ZMLUVA č. 12/87 zo dňa 06. 02. 1987. 
13. Dodatok č. 1 k HZ č. 12/87 zo dňa 22. 02 1988. 
14. GP č. 051/2006, úradne overený 07. 11. 2006, na zameranie skutočného stavu športového 

areálu na pozemkoch parc. čísla 15425/60-64. 
15. Žiadosť o informáciu - doručená NDS, a.s. dňa 11. 06. 2019. 
16. Vyjadrenie Bratislavskej teplárenskej, a.s. zn.: 01145/Ba/2019/2320-2 zo dňa 21. 06. 2019 

+ situácia so zakresleným horúcovodom. 
17. Stanovisko SPP - Distribúcie, a.s. č. TD/EX/0251/2019/Gá zo dňa 04. 07. 2019 + situácia 

so zakresleným plynárenským zariadením. 
18. Odpoveď Bratislavskej vodárenskej spoločnosti č. 27117/403/2019/Ši zo dňa  

16. 07. 2019. 
19. Rozhodnutie č. 13/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú 

ceny prenájom a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, ktoré nadobudlo účinnosť 
01. 01. 2016. 

20. Výpis z OR spol. Grafen Au s.r.o. zo dňa 23. 10. 2019. 
21. Predchádzajúci súhlas č. 02 01 004819 zo dňa 19. 09. 2019.  
22. Záznam z rokovania MR dňa 29. 10. 2019. 



































































































































Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov 
Komisia územného plánovania a životného prostredia  

 
   

     
 
 
 V Bratislave dňa 04. 11. 2019 

 
 
 
     STANOVISKO 
 
Komisie územného plánovania a životného prostredia k materiálu „Návrh na prevod 
vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov v lokalite ulíc Bajkalská, Mlynské nivy, 
parciel registra „C“ KN parc. č. 15425/40, parc. č. 15425/41, parc. č. 15425/60, 
parc. č. 15425/61, parc. č. 15425/62, parc. č. 15425/63 a parc. č. 15425/64, kat. úz. Nivy, 
evidovaných na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby: 
„Športový areál TJ Doprastav, Mlynské nivy“, do vlastníctva spoločnosti  
Grafen Au s.r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 47 942 002, podľa 
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.“: 
 

 
Komisia územného plánovania a životného prostredia sa oboznámila s materiálom „Návrh  
na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov v lokalite ulíc Bajkalská, Mlynské nivy, 
parciel registra „C“ KN parc. č. 15425/40, parc. č. 15425/41, parc. č. 15425/60, 
parc. č. 15425/61, parc. č. 15425/62, parc. č. 15425/63 a parc. č. 15425/64, kat. úz. Nivy, 
evidovaných na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy 
mestskej časti Bratislava-Ružinov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby: 
„Športový areál TJ Doprastav, Mlynské nivy“, do vlastníctva spoločnosti Grafen Au s.r.o.  
so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 47 942 002, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. 
b) zák. č. SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.“ Komisia neodporúča 
predaj pozemkov a odporúča uplatniť si nájomné.  Nájomné za ostatné plochy mimo pozemkov 
stavieb Komisia odporúča upraviť podľa nového znaleckého posudku. Komisia odporúča 
mestskej časti diskutovať s vlastníkom o budúcom využití pozemkov. 
  
hlasovanie: 
prítomní:   7 z 9 členov Komisie   
za:  Mgr. Peter Herceg, Mgr. Maroš Mačuha, PhD., Mgr. Martin Ferák, Ing. Petra 

Kurhajcová, Ing. Anton Gábor 

zdržal sa:  Mgr. Jozef Matúšek, Mgr. Michal Vicáň 
proti: 0 
 
 

 
   

  
zapísala:  Ing. arch. Patrícia Rusnáková 
 tajomníčka 

Mgr. Peter Herceg, v. r. 
podpredseda komisie  
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