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  HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
  

  
  

 Primaciálne nám. 1,   P. O. Box 192,   814 99  Bratislava 1 
  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

         

 

ROZHODNUTIE č. 40/2020 
 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  

ktorým sa ustanovujú zásady cenotvorby kúpnej ceny 

 

 

 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Stanovenie kúpnej ceny dlhodobého hmotného majetku je špecifická a komplexná 

problematika, a to najmä v oblasti verejnej správy. Pri jej určovaní sa prihliada najmä na lokalitu, jej 

funkčné určenie podľa územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, na jej atraktívnosť a možný 

budúci potenciál využitia. 

2. Účelom rozhodnutia je zabezpečiť sprehľadnenie a transparentnosť procesu odpredaja 

dlhodobého hmotného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a stanoviť jednotné 

pravidlá pri určovaní kúpnej ceny dlhodobého hmotného majetku.  

3. Predmetom úpravy je stanovenie interného procesného postupu hlavného mesta SR Bratislavy 

pri tvorbe kúpnej ceny dlhodobého hmotného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

ktorý má byť predmetom odpredaja.  

4. Rozhodnutie sa vzťahuje na všetkých dotknutých zamestnancov a je pre nich záväzné v celom 

rozsahu. Rozhodnutie sa vzťahuje na prípravu všetkých materiálov, ktorých predmetom je predaj 

dlhodobého hmotného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 

Čl. 2 

Základné pojmy 

 

1. Dlhodobým hmotným majetkom sa rozumie v zmysle medzinárodných účtovných štandardov 

IAS 16 majetok hmotnej povahy, ktorý je držaný za účelom používania vo výrobe alebo pri dodávke 

tovaru alebo služieb, na prenájom iným osobám, na administratívne účely a očakáva sa, že bude 

používaný viac ako jeden rok. Pre účely tohto rozhodnutia sa dlhodobým hmotným majetkom (ďalej 

len „dlhodobý hmotný majetok“) rozumejú najmä pozemky, stavby, byty a nebytové priestory 

s príslušenstvom a hnuteľný majetok. 1 

2. Príslušenstvom dlhodobého hmotného majetku sa rozumejú veci, ktoré patria vlastníkovi 

hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale užívali. 

 
1 V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

 

http://www.bratislava.sk/


 

Primaciálny palác, III. poschodie 

TELEFÓN  IČO INTERNET  E-MAIL 

02/59 35 65 35   603 481 www.bratislava.sk primator@bratislava.sk  

 

 

2 

3. Všeobecnou hodnotou dlhodobého hmotného majetku sa rozumie výsledná objektivizovaná 

hodnota dlhodobého hmotného majetku, ktorá je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ceny 

hodnoteného dlhodobého hmotného majetku ku dňu ohodnotenia v danom mieste a čase, ktorú by 

tento mal dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj 

predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je 

ovplyvnená neprimeranou pohnútkou; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty. 

4. Účtovnou hodnotou sa rozumie hodnota vykázaná v účtovnej evidencii alebo v inej evidencii 

slúžiacej ako vstupná informácia na stanovenie všeobecnej hodnoty dlhodobého hmotného majetku 

podniku. 

5. Trhovou cenou  je cena vyjadrujúca spoločenskú hodnotu dlhodobého hmotného majetku 

v peniazoch, ktorá vzniká na základe ponuky a dopytu na trhu. 

 

6. Výškou ročného nájmu sa rozumie výška nájmu, stanovená v zmysle Rozhodnutia primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 33/2015, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej 

odplaty za vecné bremeno zo dňa 16.decembra 2015 (ďalej len „rozhodnutie č. 33/20165“), 

resp. v zmysle iného interného aktu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým bude rozhodnutie 

č. 33/2015 v budúcnosti nahradené.  

 

7. Cenovou mapou sa pre účely tohto rozhodnutia rozumie cenová mapa zobrazujúca hodnoty 

majetku v požadovanej lokalite, ktorej garantom je Národná asociácia realitných kancelárií. 

 

8. Porovnateľnou ponukou sa pre účely tohto rozhodnutia rozumie ponuka vyplývajúca 

z cenovej mapy, ktorá je aktuálna v čase prípravy materiálu do Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy, pričom predmet tejto ponuky musí korešpondovať s predmetom prevodu, čo 

do lokality, možného účelu využitia, výmery a iné vhodné faktory. 

 

9. Navrhovanou kúpnou cenou sa rozumie kúpna cena stanovená v zmysle čl. 3 tohto 

rozhodnutia. 

 

10. Schválenou kúpnou cenou sa rozumie kúpna cena schválená prijatím uznesenia Mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

11. Nákladmi spojenými s prípravou materiálu sa rozumejú najmä náklady na vypracovanie 

geometrického plánu a znaleckého posudku, v prípade, ak ich vyhotovenie zabezpečuje hlavné mesto 

SR Bratislava zo svojho schváleného rozpočtu. 

Čl. 3 

Základné atribúty (zásady) tvorby kúpnej ceny 

 

1. Pri stanovovaní výšky kúpnej ceny dlhodobého hmotného majetku vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy sa postupuje v zmysle nasledovných atribútov (zásad). 

2. Navrhovaná výška kúpnej ceny stanovená týmto rozhodnutím nesmie byť nižšia ako: 

a)  účtovná (zostatková) cena odpredávaného dlhodobého hmotného majetku evidovaná 

v účtovníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

b)  všeobecná hodnota dlhodobého hmotného majetku stanovená znaleckým posudkom 

vypracovaným znalcom z odboru stavebníctva, 

http://www.bratislava.sk/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cena_(ekon%C3%B3mia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Peniaze
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ponuka_(ekon%C3%B3mia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dopyt
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c) výška 10 ročného nájmu, resp. bezdôvodného obohatenia stanovená v zmysle 

rozhodnutia č. 33/2015, resp. v zmysle iného interného aktu hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorým bude rozhodnutie č. 33/2015 v budúcnosti nahradené, 

d) relevantná ponuka vychádzajúca z cenovej mapy zobrazujúcej hodnoty majetku 

v požadovanej lokalite. Toto ustanovenie sa aplikuje len za predpokladu, že existuje 

v danom čase a danej lokalite komparatívna vzorka zahŕňajúca minimálne 4 porovnateľné 

ponuky, na základe ktorých bude možné stanoviť priemernú výšku kúpnej ceny. 

3. Pri stanovovaní výšky kúpnej ceny dotknutý zamestnanec vezme do úvahy najčastejšie sa 

vyskytujúce poľahčujúce faktory, ktoré môžu, resp. nemusia mať za následok zníženie kúpnej ceny. 

Ide predovšetkým o nasledovné prípady: 

- nezastavané pozemky vo výmere do 50 m2, 

- pozemky čiastočne alebo úplne zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľa do 50 m2, 

- pozemky trvalo znehodnotené,  

- pozemky, ktoré ostanú po predaji verejne prístupné (napr. prídomová a preddomová zeleň 

pri rodinných domoch) 

- pozemky, na ktoré nemá HM SR BA zabezpečený prístup z dôvodu, že okolité pozemky sú 

vo vlastníctve iných subjektov. 

4. Dotknutý zamestnanec môže, resp. nemusí zvýšiť kúpnu cenu najmä v prípade ak: 

- odpredajom pozemku vznikne spojením s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa nový 

stavebný pozemok, 

- odpredajom pozemku sa vytvorí nový prístup k pozemku vo vlastníctve žiadateľa a týmto 

prístupom vznikne nový stavebný pozemok.  

5. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa použijú v prípade prevodu dlhodobého hmotného majetku 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) a e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú v prípade prevodu dlhodobého hmotného majetku obce 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

6. Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty dlhodobého hmotného majetku nesmie 

byť v čase predloženia materiálu na predaj dlhodobého hmotného majetku na prerokovanie do 

poradných a schvaľovacích orgánov hlavného mesta SR Bratislavy starší ako 24 mesiacov. V prípade 

ak od vypracovania znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností uplynie 

viac ako 24 mesiacov je možné doplniť znalecký posudok o vyhlásenie znalca, ktorým znalec potvrdí, 

že od času pôvodného ohodnotenia majetku nedošlo k podstatnej zmene trhových pomerov v danom 

majetkovom segmente a v danej lokalite, a že pôvodne stanovená všeobecná hodnota majetku 

uvedená v znaleckom posudku staršom ako 24 mesiacov nie je k termínu vydania vyhlásenia znalca 

podstatne (najviac +/- 20%) zmenená. 

7. Dotknutý zamestnanec pri tvorbe kúpnej ceny v zmysle vyššie uvedeného postupu vezme 

do úvahy ponuky na realitných portáloch v danej lokalite, v danej dobe a v príslušnom katastrálnom 

území, ak sú takéto ponuky v čase spracovania materiálu k dispozícii.  

Čl. 4 

Procesný postup pri stanovení navrhovanej kúpnej ceny 

 

Hlavné mesto SR Bratislava pri príprave materiálu na predaj dlhodobého hmotného majetku 

v jeho vlastníctve, v časti týkajúcej sa stanovenia kúpnej ceny postupuje nasledovne: 

http://www.bratislava.sk/
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1. Dotknutý zamestnanec spracuje materiál, ktorého súčasťou je okrem iného aj uvedenie 

navrhovanej kúpnej ceny stanovenej v zmysle čl. 3 tohto rozhodnutia a predloží ju riaditeľovi sekcie 

správy nehnuteľností. Pri odpredaji dlhodobého hmotného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy sa zohľadňujú aj náklady, ktoré preukázateľne vznikli hlavnému mestu SR Bratislava 

v súvislosti s prípravou materiálu na odpredaj. 

 

2. Riaditeľ sekcie správy nehnuteľností predloží materiál na predaj dlhodobého hmotného 

majetku na prerokovanie do pravidelnej porady primátora s navrhovanou kúpnou cenou stanovenou 

v zmysle čl. 3 tohto rozhodnutia.  

 

3. Pravidelná porada primátora sa oboznámi s navrhovanou kúpnou cenou stanovenou v zmysle 

čl. 3 tohto rozhodnutia, pričom je v kompetencii pravidelnej porady primátora rozhodnúť 

o prípadnom zvýšení navrhovanej kúpnej ceny uvedenej v riaditeľom sekcie správy nehnuteľností 

predloženom materiáli. Zvýšenie navrhovanej kúpnej ceny je pravidelná porada primátora povinná 

písomne odôvodniť. 

 

4. V prípade, ak pravidelná porada primátora odporučí materiál na predaj dlhodobého hmotného 

majetku na ďalšie rokovanie do poradných a rozhodovacích orgánov hlavného mesta SR Bratislavy, 

dotknutý zamestnanec písomne informuje žiadateľa o navrhovanej výške kúpnej ceny. V prípade 

výslovného písomného súhlasu žiadateľa s výškou navrhovanej kúpnej ceny, vyjadreného prípadne i 

formou elektronickej pošty, hlavné mesto SR Bratislava pristúpi k procesu predloženia materiálu na 

predaj dlhodobého hmotného majetku, podľa interných predpisov hlavného mesta SR Bratislavy do 

príslušných poradných a rozhodovacích orgánov hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade 

výslovného písomného nesúhlasu žiadateľa s výškou navrhovanej kúpnej ceny, vyjadreného prípadne 

i formou elektronickej pošty, alebo ak žiadateľ na oznámenie dotknutého zamestnanca o navrhovanej 

výške kúpnej ceny, v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia, hlavnému mestu SR 

Bratislava neoznámi svoje stanovisko, dotknutý zamestnanec pristúpi k uzatvoreniu spisu ad acta. 

 

5. V prípade, ak pravidelná porada primátora neodporučí materiál na predaj dlhodobého 

hmotného majetku na ďalšie rokovanie do poradných a rozhodovacích orgánov hlavného mesta SR 

Bratislavy, dotknutý zamestnanec o takejto skutočnosti žiadateľa písomne informuje a pristúpi 

k uzatvoreniu spisu ad acta.  

 

6. V prípade, ak dotknutý zamestnanec po tom, čo pravidelná porada primátora neodporučí 

materiál na predaj dlhodobého hmotného majetku na ďalšie rokovanie do poradných a rozhodovacích 

orgánov hlavného mesta SR Bratislavy vyhodnotí, že predmet predaja je schopný samostatnej 

dispozície, zváži po konzultácii s riaditeľom sekcie správy nehnuteľností možnú prípravu materiálu 

na odpredaj dlhodobého hmotného majetku formou obchodnej verejnej súťaže.2 

 

7. Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta sa oboznámi 

s navrhovanou kúpnou cenou, schválenou na pravidelnej porade primátora, pričom je v kompetencii 

komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta rozhodnúť o prípadnom 

zvýšení navrhovanej kúpnej ceny uvedenej v predloženom materiáli. Zvýšenie navrhovanej kúpnej 

ceny je komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta povinná písomne 

odôvodniť. 

 

 
2 V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona 

č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

http://www.bratislava.sk/


 

Primaciálny palác, III. poschodie 

TELEFÓN  IČO INTERNET  E-MAIL 

02/59 35 65 35   603 481 www.bratislava.sk primator@bratislava.sk  

 

 

5 

8. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy rozhoduje o prevode dlhodobého 

hmotného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, pričom poslancom Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy budú predkladané materiály na predaj dlhodobého 

hmotného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za navrhovanú kúpnu cenu 

stanovenú procesným postupom, podľa čl. 3 a čl. 4 tohto rozhodnutia.  

 

Čl. 5 

Účinnosť 

 

1. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 1. 2. 2021. 

 

2. Toto rozhodnutie bude vo vyššie uvedenom znení inkorporované do všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy týkajúceho sa zásad hospodárenia s majetkom hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Matúš Vallo, v.r. 

 Primátor 
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Tabuľka kritérií  

Kritériá, ktoré budú zohľadňované pri tvorbe kúpnej ceny: 

 

Poľahčujúce faktory (-) a/n Priťažujúce faktory (+) a/n 

- historická krivda - nezastavaný 

pozemok vo výmere do 50 m2 

 - predajom pozemku dôjde 

k vytvoreniu stavebného pozemku – 

spojením pozemkov vo vlastníctve 

žiadateľa s odpredávaným pozemkom 

od HM SR BA vznikne nový ucelený 

stavebný pozemok 

 

- pozemok čiastočne alebo úplne 

zastavaný stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa do 50 m2– potreba 

individuálneho preskúmania doby 

výstavby objektu, prípadne 

existujúcich a dostupných listín 

 - odpredajom pozemku sa vytvorí nový 

prístup k pozemku vo vlastníctve 

žiadateľa a týmto prístupom vznikne 

priestor pre prípadný nový stavebný 

pozemok 

 

- trvalo znehodnotený pozemok – ide 

o pozemky, ktorých využitie na iný 

účel ako je ich súčasné využitie nie je 

možné, napr. na pozemku sa nachádza 

regulovaný vodný tok 

   

- pozemok, na ktorý nemá HM SR BA 

zabezpečený prístup z dôvodu, že 

okolité pozemky sú vo vlastníctve 

iných subjektov 

   

- pozemok ostane po predaji verejne 

prístupný – napr. prídomová zeleň pri 

rodinných domoch, prístup 

k rodinnému domu cez časť chodníka 

   

http://www.bratislava.sk/

