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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR                                                    
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemkov v k. ú. Staré 
Mesto, a to pozemku registra „E“ parc. č. 10376/2 – záhrady vo výmere 408 m², LV č. 8925 vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok registra „C“ parc. č. 10370/66 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 974 m² odčlenený GP č. ........... z pozemku registra „C“ parc. č. 
parc. č. 10370/66 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 018 m², LV č. 4472 vo vlastníctve 
DreamField Property s. r. o., Račianska 153, Bratislava, IČO 47 249 072, bez vzájomného 
finančného vyrovnania. 
 
Tento prevod sa schvaľuje s podmienkami: 

1. Zmluva o budúcej zámennej zmluve bude spoločnosťou DreamField Property s. r. o. 
podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o budúcej zmluve nebude spoločnosťou 
DreamField Property s. r. o. v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí  
platnosť. 

2. Zámenná zmluva bude spoločnosťou DreamField Property s. r. o. podpísaná do 60 dní 
odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vybudovanie verejných plôch parku 
a zelene, ktoré budú následne odovzdané do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu 
pozemku vo vlastníctve hlavného mesta v súčasnosti prenajatému žiadateľovi za účelom 
výstavby polyfunkčného súboru NEW STEIN a pozemku vyčlenenému na výsadbu verejnej 
zelene a na parkové úpravy realizované žiadateľom, ktoré budú následne odovzdané hlavnému 
mestu SR Bratislave. Realizáciou zámeny dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku 
určeného na verejnú zeleň a pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa 
    pozemkov v k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 10376/2 vo vlastníctve  
    hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok parc. č. 10370/66 vo   
    vlastníctve DreamField Property s. r. o. 
 
ŽIADATE Ľ  : DreamField Property s. r. o. 
     Račianska 153 
     831 54 Bratislava 
     IČO 47 249 072 
  
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV  
k. ú. Staré Mesto 
 
Pozemok vo vlastníctve hlavného mesta  
parc. č.  druh pozemku            výmera v m2     _   _pozn.__________________ 
10376/2 záhrady             408    LV č. 8925, register „E“ 
 
Pozemok vo vlastníctve žiadateľa  
parc. č.        druh pozemku  výmera v m2  pozn.   _____ 
10370/66         zastavané plochy a nádvoria            974         LV č. 4472, register „C“, GP č. .... 
 
 
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Predmet žiadosti 

Predmetom zámeny sú pozemky uvedené v špecifikácii. 
 
 Dôvod a účel žiadosti 
 Spoločnosť DreamField Property s. r. o. má záujem o zámenu spomínaných pozemkov, 
nakoľko pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy je určený na zastavanie 
objektom patriacim do polyfunkčného súboru NEW STEIN. Na užívanie tohto pozemku má 
žiadateľ s hlavným mestom SR Bratislavou uzatvorenú Nájomnú zmluvu č. 08 83 0606 13 00 zo 
dňa 18. 12. 2013, pričom ročné nájomné je stanovené vo výške celkom 7 660,00 Eur. 
 Pozemok parc. č. 10370/66 k. ú. Staré Mesto vo vlastníctve žiadateľa je podľa 
investičného zámeru NEW STEIN určený na areálové spevnené a zelené plochy. Predmetný 
pozemok budú križovať inžinierske siete (teplovodná prípojka, NN prípojka), pre ktoré budú 
zriadené bezodplatné vecné bremená v prospech správcov inžinierskych sietí. Pozemok bude do 
ukončenia výstavby polyfunkčného súboru slúžiť žiadateľovi ako plocha pre zariadenie 
staveniska prebiehajúcej stavby. V závere výstavby bude na náklady investora na predmetnej 
nehnuteľnosti zrealizovaná parková úprava s výsadbou zelene, ktoré následne žiadateľ 
bezodplatne odovzdá hlavnému mestu SR Bratislave. 

Z dôvodu, že žiadateľ potrebuje užívať pozemok v jeho vlastníctve určený na zámenu 
i po schválení zámeny ako plochy pre zariadenie staveniska, bude po prijatí uznesenia mestským 
zastupiteľstvom uzatvorená zmluva o budúcej zámennej zmluve, keďže by hlavné mesto SR 
Bratislava ako nový vlastník predmetný pozemok nemohlo až do ukončenia parkových 
a sadových úprav riadne užívať. Až po ukončení a skolaudovaní sadových a parkových prác 
bude uzatvorená riadna zámenná zmluva a park odovzdaný hlavnému mestu SR Bratislave. 
Termín odovzdania parku a príslušnej zelene na pozemku parc. č. 10370/66 k. ú. Staré Mesto 
hlavnému mestu bude zosúladený s termínom podpisu zámennej zmluvy, aby bol 
majetkovoprávne usporiadaný vzťah k pozemku pod odovzdávaným objektom. 



Nájom pozemku registra „E“ parc. č. 10376/2 k. ú. Staré Mesto podľa Nájomnej zmluvy 
č. 08 83 0606 13 00 zo dňa 18. 12. 2016 uzatvorenej hlavným mestom so žiadateľom bude po 
uzatvorení zámennej zmluvy ukončený dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na základe uvedenej zámennej zmluvy. 

DreamField Property s. r. o. má záujem o schvaľovanú zámenu bez vzájomného 
finančného vyrovnania uvedomujúc si rozdiel vo výmerách zamieňaných nehnuteľností. 

 
  Stanovenie kúpnej ceny 

K navrhovanej zámene bol predložený znalecký posudok č. 40/2016 zo dňa 16. 8. 2016, 
ktorý vypracovala spoločnosť CENEKON spol. s r. o., zastúpená Ing. Jozefom Poláškom, 
znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností a odhad hodnoty 
stavebných prác, ktorá bola vybraná na základe elektronického náhodného výberu znalcov. 
 
 Jednotková cena 
 Jednotková hodnota pozemku registra „C“ parc. č. 10370/66 k. ú. Staré Mesto bola 
stanovená znaleckým posudkom vo výške 565,00 Eur/m2. Pri celkovej výmere 974 m2 teda 
predstavuje kúpna cena za tento pozemok celkovú sumu 550 310,00 Eur. 
 Jednotková hodnota pozemku registra „E“ parc. č. 10376/2 k. ú. Staré Mesto bola 
stanovená znaleckým posudkom vo výške 565,00 Eur/m2. Pri celkovej výmere 408 m2 teda 
predstavuje kúpna cena za tento pozemok celkovú sumu 230 520,00 Eur. 
 Rozdiel v hodnotách zamieňaných pozemkov podľa znaleckého posudku je 319 790,00 
Eur v prospech žiadateľa.  
  
 Informatívna výška nájomného v zmysle Rozhodnutia primátora č. 33/2015 

Pozemok parc. č. 10376/2 k. ú. Staré Mesto využívaný na stavebnú činnosť – 30,00 
Eur/m²/rok, pri výmere spolu 408 m² ide o sumu 12 240,00 Eur/rok. 
 
 Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
 Zámena pozemkov sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (posledná zmena tohto zákona novelou                                           
č. 507/2010 Z. z.) ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom 
osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná 
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej 
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí 
byť zverejnený počas celej tejto doby. 
 Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou pozemkov dôjde k 
majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku, na ktorom je budovaná obytná stavba patriaca 
k polyfunkčnému súboru NEW STEIN a pozemku, na ktorom má byť v zmysle investičného 
zámeru a stavebného povolenia realizovaná parková úprava a výsadba zelene, ktorá bude po 
ukončení výstavby odovzdaná bezodplatne hlavnému mestu SR Bratislave. 
 
 Navrhované riešenie 
 Navrhujeme schváliť predmetnú zámenu nehnuteľností, nakoľko ide o majetkovoprávne 
usporiadanie vlastníckeho práva k pozemku, ktorý bude zastavaný stavbou vo vlastníctve inej 
osoby ako hlavné mesto SR Bratislava a k pozemku, na ktorom bude uskutočnená parková 
úprava a vysadená verejná zeleň odovzdaná hlavnému mestu SR Bratislave. 
 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
Oddelenie územného rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 10370/66 a parc. č. 10376/2 k. ú. Staré Mesto, 
funkčné využitie územia: zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, územie rozvojové. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy: 



Z hľadiska záujmov oddelenia dopravného inžinierstva k zámene pozemkov sa v stanovisku 
uvádza, že v zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien 
a doplnkov, záujmové pozemky nie sú v kolízií so žiadnym výhľadovým dopravným zámerom. 
Na záujmových pozemkoch je evidovaný investičný zámer Polyfunkčný súbor NEW STEIN 
Bratislava. K zámene pozemkov nie sú uplatňované žiadne požiadavky. 
Referát cestného správneho orgánu sa k zámene nevyjadruje, nakoľko predmetné pozemky sa 
netýkajú miestnych komunikácií I. a II. triedy. 
Oddelenie správy komunikácií: 
Nemá pripomienky k zámene predmetných pozemkov, nakoľko nepríde k zásahu do 
komunikácií v správe hlavného mesta. V záujmovej oblasti sa nachádza zariadenie VO, ktoré 
treba rešpektovať a chrániť, stavebné úpravy je nutné oznámiť OSK. 
Stanovisko technickej infraštruktúry: 
Bez pripomienok. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Súhlasí. 
Oznámenie sekcie financií, oddelenie účtovníctva a pohľadávok: 
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oddelenie legislatívno-právne: 
Neeviduje súdne konanie so žiadateľom.  
 
Stanovisko starostu: 
O stanovisko starostu MČ Staré Mesto bolo požiadané listom zo dňa 20. 5. 2016, ktorý bol 
doručený dňa 2. 6. 2016. 
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Zmluva o budúcej zámennej zmluve 
č. ............. 

 
uzatvorená podľa § 50a a nasl. a § 611 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 

 
 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:  JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor mesta 
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK8975000000000025826343 
BIC-SWIFT:  CEKOSKBX 
Variabilný symbol: ........................... 
IČO:   603 481 
 
na jednej strane 
(ďalej aj „ zmluvná strana 1“) 
  
a 
 
DreamField Property s. r. o. 
Račianska 153, 831 54 Bratislava 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
oddiel: Sro, vložka číslo: 90197/B  
zastúpená:  Ing. Gabriel Csonka, konateľ  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
IČO:   47 249 072 
 
na druhej strane 
(ďalej aj „zmluvná strana 2“) 
 
(ďalej aj spoločne ako „zmluvné strany“) 
 
 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
 1. Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemku registra „E“ katastra 
nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10376/2 – záhrady vo výmere 408 m², zapísaného 
na liste vlastníctva č. 8925. 
 2. DreamField Property s. r. o. je výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ katastra 
nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10370/66 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
1 018 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 4472. 
 3. Geometrickým plánom č. ........... bol z pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností 
v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10370/66 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 018 m2, 
zapísanom na liste vlastníctva č. 4472 odčlenený pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností 
parc. č. 10370/66 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 974 m2. 



4. Táto zmluva sa uzatvára na žiadosť zmluvnej strany 2 z dôvodu záujmu o zámenu 
pozemku registra „E“ parc. č. 10376/2 za pozemok registra „C“ parc. č. 10370/66 v k. ú. Staré 
Mesto, ktorá sa má uskutočniť v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa po 
ukončení stavebných prác a parkových a sadových úprav na pozemku parc. č. 10370/66 k. ú. 
Staré Mesto, realizovaných na náklady zmluvnej strany 2. 

 
 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy v budúcnosti uzavrú zámennú 

zmluvu, ktorej náležitosti sú špecifikované v nasledujúcich ustanoveniach tejto zmluvy. 
 
 

Čl. 3 
Podmienky uzatvorenia a náležitosti budúcej zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že do 60 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia na parkové a sadové úpravy realizované na pozemku registra „C“ parc. č. 
10370/66 k. ú. Staré Mesto, LV č. 4472 na náklady DreamField Property s. r. o. uzatvoria 
zámennú zmluvu s týmito podstatnými náležitosťami: 

 
1.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zameniť pozemky uvedené v čl. 1 tejto zmluvy tak, 

že 
a) DreamField Property s. r. o. sa stane výlučným vlastníkom pozemku registra „E“ KN v k. 
ú. Staré Mesto, parc. č. 10376/2 – záhrady vo výmere 408 m2, zapísaného na liste vlastníctva 
č. 8925, 
b) Hlavné mesto SR Bratislava sa stane výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ KN v    
k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10370/66 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 974 m2, 
vytvoreného GP č. ............ 

1.2. Zámenu pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom zasadnutí konanom dňa 
............ uznesením č. ........................ 

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že uvedená zámena sa zrealizuje bez vzájomného 
finančného vyrovnania. 

1.4. Znaleckým posudkom č. 40/2016 vypracovaným spoločnosťou CENEKON spol. 
s r. o. ku dňu 16. 8. 2016 bola všeobecná hodnota predmetu prevodu – nehnuteľností 
uvedených v bode 1.1. tohto článku zmluvy – stanovená vo výške 565,00 Eur/m². 

1.5. Správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností a náklady za vypracovanie 
znaleckého posudku bude znášať zmluvná strana 2. 

1.6. Návrh na zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá hlavné 
mesto SR Bratislava po uhradení nákladov za vypracovanie znaleckého posudku 
spoločnosťou DreamField Property s. r. o. 

1.7. Zmluvné strany sa dohodli, že povolením vkladu do katastra nehnuteľností sa 
všetky práva a povinnosti medzi nimi v súvislosti s touto zámenou považujú za vysporiadané 
a žiadna zo strán nemá voči druhej strane žiadnu pohľadávku alebo záväzok. 

 
2. DreamField Property s. r. o. sa zaväzuje, že po vypracovaní projektu na parkové 

a sadové úpravy na pozemku parc. č. 10370/66 k. ú. Staré Mesto ho bezodkladne doručí 



hlavnému mestu SR Bratislave za účelom jeho posúdenia predovšetkým z pohľadu oddelenia 
životného prostredia a mestskej zelene. V prípade, že navrhovaný projekt nebude akceptovať 
dôvodné pripomienky a návrhy hlavného mesta SR Bratislavy doručené písomne zmluvnej 
strane 2, prípadne nebude v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi vrátane 
všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy, vyhradzuje si hlavné mesto 
SR Bratislava ako subjekt, ktorý má prevziať predmetný park po jeho ukončení, právo 
odstúpiť od tejto zmluvy. 

3. DreamField Property s. r. o. sa zaväzuje, že na pozemku parc. č. 10370/66 k. ú. 
Staré Mesto vykoná na vlastné náklady parkové a sadové úpravy schválené hlavným mestom 
SR Bratislavou, ktoré následne bezodplatne odovzdá hlavnému mestu SR Bratislave. 

4. DreamField Property s. r. o. sa zaväzuje, že bezodkladne po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na parkové a sadové úpravy realizované na 
pozemku parc. č. 10370/66 k. ú. Staré Mesto doručí hlavnému mestu SR toto rozhodnutie 
spolu s vyznačeným dátumom jeho právoplatnosti. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že termín odovzdania parku a zelene zrealizovaných 
a ukončených na pozemku parc. č. 10370/66 k. ú. Staré Mesto bude naviazaný na termín 
podpisu zámennej zmluvy zmluvnou stranou 2, aby bol majetkovoprávne usporiadaný vzťah 
k pozemku pod odovzdávaným objektom. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia 
tejto zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k nehnuteľnostiam, ktoré sú 
predmetom zámeny podľa tejto zmluvy. 

7. Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje, že na pozemku uvedenom v čl. 1 ods. 1 tejto 
zmluvy neviaznu ku dňu podpisu tejto zmluvy žiadne dlhy, bremená ani iné právne 
povinnosti, okrem Nájomnej zmluvy č. 08 83 0606 13 00 zo dňa 18. 12. 2013, ktorá bola 
uzatvorená medzi hlavným mestom SR Bratislavou ako prenajímateľom a DreamField 
Property s. r. o. ako nájomcom. 

8. DreamField Property s. r. o. vyhlasuje, že na pozemku uvedenom v čl. 1 ods. 2 tejto 
zmluvy neviaznu ku dňu podpisu tejto zmluvy žiadne dlhy, bremená ani iné právne 
povinnosti. 

9. Zmluvné strany berú na vedomie, že nájom pozemku registra „E“ parc. č. 10376/2 
k. ú. Staré Mesto podľa Nájomnej zmluvy č. 08 83 0606 13 00 zo dňa 18. 12. 2016 
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami tejto zmluvy bude ukončený dňom právoplatnosti 
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na základe zámennej 
zmluvy, ktorá bude uzatvorená po splnení podmienok a náležitostí podľa tejto zmluvy. 

 
 

Čl. 4 
Doručovanie 

 
1. Písomnosti si zmluvné strany budú doručovať osobne alebo poštou. Zmluvné strany 

sa dohodli, že pre potreby doručovania akýchkoľvek písomností týkajúcich sa právnych 
vzťahov založených touto zmluvou alebo na základe tejto zmluvy, budú miestom doručovania 
zmluvných strán nasledovné adresy: 

a) hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
b) DreamField Property s. r. o., Račianska 153, 831 54 Bratislava. 
2. V prípade zmeny adresy uvedenej v odseku 1 tohto článku je dotknutá zmluvná 

strana povinná preukázateľným spôsobom písomne oznámiť druhej zmluvnej strane takúto 
zmenu, inak sa akékoľvek oznámenia podľa tejto zmluvy považujú za doručené na adresu 
uvedenú v odseku 1 tohto článku, resp. na adresu posledne písomne oznámenú druhej 
zmluvnej strane. 



3. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že písomnosť jednej zmluvnej 
strany podľa ods. 1 a 2 tohto článku, bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk 
druhej zmluvnej strany, a to aj v prípade, ak táto písomnosť bude vrátená poštou zmluvnej 
strane ako písomnosť neprevzatá druhou zmluvnou stranou; v takomto prípade sa za deň 
doručenia považuje deň jej vrátenia zmluvnej strane uvedenej ako odosielateľ. Uvedené platí 
aj v tom prípade, ak sa zmluvná strana uvedená ako adresát o tejto skutočnosti nedozvie. 

4. V prípade, že druhá zmluvná strana bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je 
písomnosť doručená dňom, keď jej prijatie bolo odopreté. 

 
 

Čl. 5 
Ukončenie zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto zmluvou sa končí: 
a) uzatvorením zámennej zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu určenému v dohode, 
c) odstúpením od zmluvy hlavným mestom SR Bratislavou, ak DreamField Property s. 

r. o. nezapracuje do projektu parkových a sadových úprav pripomienky a návrhy hlavného 
mesta SR Bratislavy uplatnené písomne u zmluvnej strany 2, 

d) odstúpením od zmluvy hlavným mestom SR Bratislavou, ak DreamField Property s. 
r. o. na vlastné náklady nezrealizuje na pozemku parc. č. 10370/66 k. ú. Staré Mesto parkové 
a sadové úpravy, ktoré sa zaviazala odovzdať bezodplatne hlavnému mestu SR Bratislave. 

2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia prejavu odstúpenia druhej 
zmluvnej strane a táto zmluva sa ruší ku dňu doručenia odstúpenia. 

 
 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. K zmene podmienok dohodnutých touto zmluvou môže dôjsť len na základe 

vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku alebo, ak to bude vyplývať zo 
zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na základe tejto zmluvy bude riešenie 
v právomoci príslušných slovenských súdov za použitia slovenského práva. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 

4. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť 
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby – zmluvnej 
strany 1. 
 5. Budúca zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, štyri rovnopisy obdrží Hlavné 
mesto SR Bratislava a dve vyhotovenia DreamField Property s. r. o 
 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu 
uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne  
 
 



nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 
podpísali. 

 
 

V Bratislave, dňa .......................   V Bratislave, dňa ....................... 
 
 
Hlavné mesto SR Bratislava DreamField Property s. r. o 
     
 
 
 
 
..................................................   .................................................. 
     JUDr. Ivo Nesrovnal             Ing. Gabriel Csonka 
               primátor            konateľ 



   

 

   

   

 



   

 

 

 


