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 Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer na predaj a zámenu 
pozemkov, a to : 
 
-   predaj novovytvorených pozemkov registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3416/7 – zastavaná 
plocha a nádvoria vo výmere 354 m² a parc. č. 3417/4 – ostatná plocha vo výmere 148 m², 
odčlenených GP č. 61/2018 od pozemku registra „E“ parc. č. 2134, LV č. 5920, za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom na 200,14 Eur/m2, celkom za kúpnu cenu 100 470,28 Eur;  
 
- predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača,  parc. č. 2471/51 – vinice vo 
výmere 27 m²,  podľa GP č. 21-2/2018, za cenu 170,89 Eur/m², celkom za  kúpnu cenu 4 614,03 
Eur, 
 
- zámenu pozemkov registra „C“ v k. ú. Petržalka:  
- parc. č. 2845/21 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 86 m², zapísaná na LV č. 2644; 
parc. č. 2846 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 241 m²; parc. č. 2848/1 – ostatná plocha 
vo výmere 946 m²; parc. č. 2848/2 –  ostatná plocha vo výmere 109 m²; parc. č. 2848/3 – ostatná 
plocha vo výmere 44 m²; parc. č. 2848/161 – ostatná plocha vo výmere 40 119 m², ktorá vznikla 
GP č. 5-28/2019 odčlenením z parc. č. 2848/4; parc. č. 2848/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 1 667 m²; parc. č. 2848/7 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 383 m² ; 
parc. č. 2848/8 –  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 391 m² ; parc. č. 2848/9 – zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 1 872 m² ; parc. č. 2848/10 –  zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 2 318 m² ; parc. č. 2848/11 – ostatná plocha vo výmere 556 m² ; parc. č. 2848/12 – 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 407 m² ; parc. č. 2848/26 – zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 4 504 m² ; parc. č. 2848/27 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
1 750 m²; parc. č. 2848/28 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 143 m² ;  parc. č. 2848/29 
– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 533 m² ; parc. č. 2848/30 – zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 563 m² ; parc. č. 2848/31 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
1 043 m² ; parc. č. 2848/32 – ostatná plocha vo výmere 664 m² ;  parc. č. 2848/48 – zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 2 627 m² ;  parc. č. 2848/49 – ostatná plocha vo výmere 87 m² ;  
parc. č. 2848/54 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 740 m² ;  parc. č. 2848/55 – zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 6 046 m² ;  parc. č. 2848/56 – ostatná plocha vo výmere 1 526 m² ; 
parc. č. 2848/57 – ostatná plocha vo výmere 228 m²;  parc. č. 2848/64 – zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 311 m² ; parc. č. 2848/158 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
1 813 m², ktorej nová výmera vznikla GP č. 5-28/2019, zapísaných na LV č. 1748, vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, 
za pozemky registra „C“ v k. ú. Ružinov: 
- parc. č. 15294/1 – ostatná plocha vo výmere 6 779 m²;  parc. č. 15294/13 – ostatná plocha vo 
výmere 17 831 m²;  parc. č. 15294/19 – ostatná plocha vo výmere 824 m²;  parc. č. 15294/23 –  
ostatná plocha vo výmere 277 m²;  parc. č. 15294/24 –  ostatná plocha vo výmere 10 274 m²;  
parc. č. 15294/35 –  ostatná plocha vo výmere 20 412 m²;  parc. č. 15294/47 – ostatná plocha vo 
výmere 2 099 m²;  parc. č. 15294/48 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 947 m²;  
parc. č. 15294/49 –  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 325 m²;  parc. č. 15294/50 – 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 356 m², parc. č. 15294/291 – zastavaná plocha 
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a nádvorie vo výmere 743 m², ktorá vznikla GP č. 4 28/2019 odčlenením z parc. č. 15294/51, 
parc. č. 15294/244 – ostatná plocha vo výmere 99 m²,  parc. č. 15294/275 – ostatná plocha vo 
výmere 7 206 m², ktorej nová výmera vznikla GP č. 4-28/2019,  parc. č. 15294/276 – ostatná 
plocha vo výmere 1 118 m²,  parc. č. 15294/290 – ostatné plochy vo výmere 127 m², ktorá 
vznikla GP č. 4-28/2019 odčlenením z parc. č. 15294/275,  parc. č. 15554/2 – vodná plocha vo 
výmere 21 283 m², zapísaných na LV č. 2866 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe 
Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, Bratislava, IČO 31813861, bez vzájomného 
finančného vyrovnania, 
 
 
 
            Návrh na predaj a zámenu nehnuteľností bude predložený na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy, ktorého zasadnutie sa bude konať dňa                    
27. a 28. 6. 2019. 
 


