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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

predaj pozemkov registra „C-KN“ v k.ú. Dúbravka 
 parc. č. 163/1 – Záhrada vo výmere 438 m2, za cenu vo výške 400,00 EUR/m2

 parc. č. 164 - Zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 35 m2, za cenu vo výške 400,00
EUR/m2

Denise Križovej, Krásna 1026 Šoporňa za cenu celkom 189.200,00 EUR
s podmienkami:

 kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia.
V prípade, ak kúpna zmluva nebude kupujúcim v tejto lehote podpísaná, uznesenie stratí
platnosť,

 kupujúci uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy
obidvoma zmluvnými stranami.

Dôvodová správa 

Skutkový stav 

Listom zo dňa 03.01.2022 požiadala Denisa Križová o kúpu pozemkov registra „C-KN“ 
časť parc. č. 163/1 a 164 v celkovej výmere 477 m2 v k. ú. Dúbravka, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu záujmu o majetkové vysporiadanie, keďže predmetný 
pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti žiadateľky – rekreačnej chaty 
so súpisným číslom 5915 vedenej na LV č. 6480. Predmetné pozemky má žiadateľka v nájme 
od roku 2016, kedy ich má v nájme na základe Zmluvy č. 342/2016 o postúpení práv 
a povinností.  

Časť pozemku, ktorá má byť predmetom predaja vznikla na základe geometrického 
plánu číslo 58/2022, odčlenením od pozemku parc. č. 163/1, k. ú. Dúbravka, pričom vznikol 
pozemok parc. č. 163/4 o výmere 13 m2 (táto časť nie je predmetom predaja). Geometrický plán 
vypracoval Ing. Robert Anda a úradne overil Ing. Martin Šimončík dňa 13.06.2022 pod číslom 
G1-1206-2022. 

Pozemky časť parc. č. 163/1 a 164, k.ú. Dúbravka sú vedené na LV č. 847, 
k.ú. Dúbravka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, nachádzajúce sa na ulici Kajerka.

Ceny pozemkov boli určené Znaleckým posudkom č. 86/2019, ktorého predmetom boli 
pozemky registra „C-KN“ parc. č. 163/1, 164, 165/1, 166/7 a 166/8 - ocenené na sumu 206,17 
EUR/m2. ZP vypracoval súdny znalec Ing. Juraj Nagy, PhD..  

Primátor Bratislavy listom zo dňa 20.04.2022 udelil predchádzajúci súhlas 
č. 09 01 0031 22 k prevodu pozemku za cenu minimálne 206,17 EUR/m2, s pripomienkou, 
že z dôvodu výšky kúpnej ceny a s ohľadom na súčasné trhové ceny nehnuteľností, odporúča 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, prehodnotiť výšku ceny na Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
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 Na základe žiadosti komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia 
s majetkom z 23. mája 2022 bola doplnená územnoplánovacia informácia k pozemkom. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

Žiadateľka o kúpu opakovane dlhodobo žiada o predaj predmetných pozemkov. 
Žiadateľka je vlastníkom stavby so súpisným číslom 5915 umiestnenej na parc. č. 164 
v k.ú. Dúbravka zapísanej na LV 6480. Predmetné pozemky má žiadateľka dlhodobo v nájme 
a okrem toho aj priľahlé, ktoré nie sú predmetom predaja. Za všetky pozemky žiadateľka 
uhrádza nájomné a nevedieme voči nej žiadne podlžnosti.  

Mestská časť bude mať príjem z predaja 60% z celkovej predajne ceny. 

------ 

Uznesenie MR č. 170/2022 zo dňa 13.09.2022: 
 

Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
schváliť predaj pozemkov v zmysle predloženého materiálu.  

Hlasovanie : 
prítomní : 5 za : 2 proti : 0 zdržal sa : 3 nehlasovali : 0 

Uznesenie nebolo prijaté. 

------ 

Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom zo dňa 
05.09.2022: 
 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom na svojom zasadnutí dňa 
05.09.2022 prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka schváliť, predaj pozemkov s nasledovnou pripomienkou: 

Pripomienka komisie: Komisia odporúča zvýšiť cenu na sumu 400,00 EUR/m2. 

Hlasovanie : 
prítomní : 5 za : 5 proti : 0 zdržal sa : 0 nehlasovali : 0 

----- 

Stanovisko ekonomickej komisie zo dňa 08.09.2022: 
 
Komisia ekonomická na svojom zasadnutí dňa 08.09.2022 prerokovala predložený materiál 
a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť, predaj 
pozemkov pod podmienkou vypracovania znaleckého posudku na zreálnenie trhovej ceny 
v súlade s odporúčaním Magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy.  

Hlasovanie : 
prítomní : 5 za : 5 proti : 0 zdržal sa : 0 nehlasovali : 0 



 Vec: Územnoplánovacia informácia. 

        

       V zmysle platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení jeho 

neskorších zmien a doplnkov, ktorý je schválený uznesením MsZ č.123/2007 zo dňa 31.5.2007 

s účinnosťou od 1.9.2007 je predmetné územie, ktorého súčasťou sú parcely číslo KN 164 a 163/1 

registra C v k.ú. Dúbravka  určené pre  funkciu: 

 

-málopodlažná zástavba obytného územia,  kód regulácie B 102, rozvojové územie. 

 

  

C. 2. REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Obytné územia 

 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a 

k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby 

občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a 

technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu.V stabilizovaných 

územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažné bytové domy nepripúšťajú. Premiešané 

formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových územiach, málopodlažné 

bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlažnou bytovou 

zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej zástavby. Podiel funkcie 

bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej 

plochy. Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak 

jeho zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia. 

 

SPOSÔBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 

- rôzne formy zástavby rodinných domov 

prípustné 

V území je prípustné umiestňovať najmä : 

- bytové domy do 4 nadzemných podlaží 

- zeleň líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov 

- vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene 

- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä : 

- zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu rozptýlené v území alebo ako vstavané 

- zariadenia telovýchovy a voľného času rozptýlené v území 

- solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu územiu 

- zariadenia drobných prevádzok služieb 

- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych 

odpadov 

s obsahom škodlivín z domácností 

neprípustné 

V území nie je prípustné umiestňovať najmä: 

- zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí 

- málopodlažné bytové domy v stabilizovaných územiach rodinných domov 

- bytové domy nad 4 nadzemné podlažia 

- stavby občianskej vybavenosti areálového typu s vysokou koncentráciou návštevníkov a nárokov na 

obsluhu územia 

- stavby na individuálnu rekreáciu 

- areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladové 

areály, 

distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory 



- ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou plynu 

- zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu 

- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu 

- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 

 

       Pre túto lokalitu je podľa platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v mestskej časti 

Dúbravka určený maximálne prípustný index podlažných plôch/IPP/ 0,4. Index zastavaných plôch 

/IZP/pre RD-pozemok 480-600m2 0,25 ako prípustné maximum a koeficient zelene /KZ/ 0,40 ako 

požadované minimum.  Index zastavaných plôch /IZP/pre RD-pozemok 600-1000m2 0,23 ako prípustné 

maximum a koeficient zelene /KZ/ 0,40 ako požadované minimum. Index zastavaných plôch /IZP/pre 

RD-pozemok nad 1000m2 0,15 ako prípustné maximum a koeficient zelene /KZ/ 0,60 ako požadované 

minimum. 

 
Poznámka: 
Index podlažných plôch /IPP/:  

Udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby k celkovej výmere vymedzeného územia. Je formulovaný ako 

maximálne prípustná miera využitia územia. 

Index zastavaných plôch /IZP/: 

Udáva pomer plôch zastavaných objektmi vo vymedzenom území k celkovej výmere vymedzeného územia.  

Koeficient zelene /KZ/: 

Udáva pomer medzi plochou zelene na rastlom teréne a celkovou výmerou vymedzeného územia.     

 

Poznámka: 

Predmetné parcely sa nachádzajú v extraviláne k. ú. Dúbravka. 
    

     Predmetom územnoplánovacej informácie nie sú majetkoprávne vzťahy k pozemkom. Táto 

územnoplánovacia informácia nenahrádza záväzné stanovisko k investičnej činnosti na území MČ 

Bratislava – Dúbravka. Územnoplánovacia informácia platí jeden rok odo dňa vydania ak nebola 

schválená nová územnoplánovacia dokumentácia, alebo zmeny a doplnky, na základe ktorých bola 

vydaná. 
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