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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
1. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc.
č. 22198/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 206 m², odčleneného podľa GP č. 550/16,
úradne overeného dňa 19. 12. 2016, z pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 340 m², zapísaného na LV č. 797 ako vlastníctvo
hlavného mesta SR Bratislavy, do výlučného vlastníctva spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s.,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, IČO 36865877, za kúpnu cenu, ktorá je
stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2017, vypracovaného znalkyňou Ing. Ivetou
Engelmanovou, ktorá vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 152,25 Eur/m², čo pri výmere
206 m² predstavuje sumu celkom 31 363,50 Eur,
s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami.
Predaj sa schvaľuje 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, že kupujúci je
stavebníkom stavby „Dunajské predmestie – Polyfunkčný súbor“, ktorá sa realizuje na ulici
Slovnaftská v Bratislave, k. ú. Nivy, oblasť Nové Pálenisko. Výstavba je rozdelená do viacerých
etáp. Kupujúci potrebuje pre vydanie stavebného povolenia na III. etapu stavby na stavebný
objekt SO-01-B-5 Malé ubytovacie zariadenie cestovného ruchu a na inžiniersky objekt - SO 10
Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy zriadiť vzťah k pozemku, a to pre časť plánovaných
parkovacích státí k stavebnému objektu SO-01-B-5 Malé ubytovacie zariadenia cestovného
ruchu na pozemku parc. č. 22198/7, odčlenenému podľa GP č. 550/16.
2. Zriadenie vecného bremena práva stavby komunikácie na pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy,
parc. č. 22198/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 113 m², odčleneného podľa GP
č. 550/16, úradne overeného dňa 19. 12. 2016, z pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc.
č. 2198/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 340 m², zapísaného na LV č. 797 ako
vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, v prospech spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s.,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, IČO 36865877, za cenu, ktorá je stanovená
na základe znaleckého posudku č. 13/2017, vypracovaného znalkyňou Ing. Ivetou
Engelmanovou, ktorá predstavuje sumu celkom 4 683,63 Eur,

s podmienkami:
1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 60
dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy.
V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú odplatu za zriadenie vecného bremena naraz do 30
dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami.

Dôvodová správa
PREDMET

: Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa
pozemku v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/7 a zriadenie vecného bremena
na pozemku v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/6

ŽIADATEĽ :

TRAJEKT PLUS, a. s.
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
IČO 36865877

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV
PREDAJ
parc. č.
druh pozemku
22198/7
zast. pl. a nádvoria

výmera v m²
206

_
pozn.____________
GP č. 550/16

Pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 550/16 úradne overeným dňa 19. 12. 2016
z pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
1 340 m², zapísaného na LV č. 797 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy.
VECNÉ BREMENO
parc. č.
druh pozemku
22198/6
zast. pl. a nádvoria

výmera v m²
113

_
pozn.____________
GP č. 550/16

Pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 550/16 úradne overeným dňa 19. 12. 2016
z pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
1 340 m², zapísaného na LV č. 797 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy.
SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom predaja a zriadenia vecného bremena práva stavby sú pozemky uvedené
v špecifikácii.
Dôvod a účel žiadosti
Žiadateľ je stavebníkom stavby „Dunajské predmestie – Polyfunkčný súbor“, ktorej
výstavba je rozdelená do viacerých etáp. Dňa 10.5.2017 vydala Mestská časť Bratislava –
Ružinov ako príslušný stavebný úrad rozhodnutie č.j. SÚ/CS 1918/2017/11/MER-77, ktorým
povolila užívať časť stavby „Dunajské predmestie – Polyfunkčný súbor I. etapa“ (SO-01-B1
Mestská vila, SO-02-B2 Mestská vila vrátane inžinierskych objektov, ktoré súvisia s týmito
stavbami). V súčasnosti prebieha výstavba II. etapy stavby (SO-01-B3 Malé ubytovacie
zariadenie cestovného ruchu, SO-01-B4 Malé ubytovacie zariadenie cestovného ruchu vrátane
inžinierskych objektov, ktoré súvisia s týmito stavbami, na ktorú bolo vydané stavebné
povolenie č.j. SÚ/CS 918/2016/13/MER-56, právoplatné dňa 27.6.2016).
Žiadateľ požiadal dňa 16.12.2016 stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na
III.etapu výstavby stavby – stavebný objekt SO-01-B5 Malé ubytovacie zariadenie cestovného
ruchu vrátane vydania stavebného povolenia na súvisiace inžinierske objekty. Oznámenie
o začatí stavebného konania bolo zverejnené verejnou vyhláškou č. SÚ/CS5824/2017/5/MER
zo dňa 24.1.2017.
Žiadateľ potrebuje pre vydanie stavebného povolenia na III. etapu stavby na stavebný
objekt SO-01-B-5 Malé ubytovacie zariadenie CR a na inžiniersky objekt - SO 10 Komunikácie,
parkoviská a spevnené plochy zriadiť vzťah k pozemku, a to pre časť plánovaných parkovacích
státí k stavebnému objektu SO-01-B-5 Malé ubytovacie zariadenia CR má žiadateľ záujem
odkúpiť pozemok parc. č. 22198/7 a pre časť plánovanej komunikácie má žiadateľ záujem

o zriadenie vecného bremena strpenia vybudovania a užívania stavby komunikácie na pozemku
parc. č. 22198/6.
Predaj bude realizovaný podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Stanovenie kúpnej ceny a odplaty za zriadenie vecného bremena
K navrhovanému predaju a zriadeniu vecného bremena bol predložený znalecký posudok
č. 13/2017 zo dňa 21. 02. 2017, ktorý vypracovala Ing. Iveta Engelmanová, znalkyňa z odboru
Stavebníctvo - Odhad hodnoty nehnuteľností, ktorá bola vybraná na základe elektronického
náhodného výberu znalcov.
Jednotková cena
Jednotková hodnota pozemku parc. č. 22198/7 bola stanovená znaleckým posudkom
v sume 152,25 Eur/m². Pri celkovej výmere 206 m² teda predstavuje kúpna cena za tento
pozemok celkovú sumu 31 363,50 Eur.
Odplata za zriadenie vecného bremena
Odplata za zriadenie vecného bremena strpenia stavby komunikácie na pozemku parc.
č. 22198/6 vo výmere 113 m² bola stanovená znaleckým posudkom v sume 4 683,63 Eur.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa
Predaj pozemku 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 kupujúci je stavebníkom stavby
„Dunajské predmestie – Polyfunkčný súbor“, ktorá sa realizuje na ulici Slovnaftská v Bratislave,
k. ú. Nivy, oblasť Nové Pálenisko. Výstavba je rozdelená do viacerých etáp. Kupujúci potrebuje
pre vydanie stavebného povolenia na III. etapu stavby na stavebný objekt SO-01-B-5 Malé
ubytovacie zariadenie CR a na inžiniersky objekt - SO 10 Komunikácie, parkoviská a spevnené
plochy zriadiť vzťah k pozemku, a to pre časť plánovaných parkovacích státí k stavebnému
objektu SO-01-B-5 Malé ubytovacie zariadenia CR na pozemku parc. č. 22198/7 odčlenenému
podľa GP č. 550/16.
Navrhované riešenie
Navrhujeme schváliť predmetný predaj nehnuteľnosti a zriadenie vecného bremena práva
stavby komunikácie, nakoľko predajom pozemku parc. č. 22198/7 podľa GP č. 550/16 bude
zriadený vzťah k pozemku pre časť plánovaných parkovacích státí k stavebnému objektu SO-01B-5 Malé ubytovacie zariadenia CR a zriadením vecného bremena práva stavby komunikácie
pozemku parc. č. 22198/6 podľa GP č. 550/16 bude zriadený vzťah k pozemku pod príjazdovou
komunikáciou k stavbe „Dunajské predmestie – Polyfunkčný súbor“.
Informácia o žiadosti:
Niektoré stanoviská odborných útvarov magistrátu boli vydané podľa pôvodnej žiadosti
žiadateľa k predaju časti pozemku a zriadeniu vecného bremena na časti pozemku parc.
č. 22198/3. Svoju žiadosť žiadateľ upresnil predložím GP č. 550/2016 úradne overeného dňa
19. 12. 2016, ktorým bol z pozemku parc. č. 22198/3 odčlenený pozemok parc. č. 22198/7, ktorý
žiadateľ žiada odkúpiť a pozemok parc. č. 22198/6, ku ktorému žiadateľ žiada zriadiť vzťah
vecným bremenom.

Stanoviská odborných útvarov Magistrátu
Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti:
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje
pre územie, ktorého súčasťou je predmetný pozemok, funkčné využitie územia: plochy zariadení
železničnej dopravy, rozvojové územie. Územia určené pre umiestnenie stavieb a zariadení,
ktoré slúžia pre prevádzku železničnej dopravy; A – osobnej, B – nákladnej. Spôsoby využitia
funkčných plôch. Prevládajúce: A – stanice a zastávky osobnej dopravy; B – stanice nákladné,
odstavné a zriaďovacie, rušňové depá. Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä: A –
zariadenia administratívy súvisiace s funkciou, zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace
s funkciou, parkoviská a parkinggaráže, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti
pre obsluhu územia; B – zariadenia administratívy súvisiace s funkciou, sklady, skladové plochy
a prevádzky súvisiace s funkciou, zariadenia vybavenosti pre obsluhu prevádzok, parkoviská,
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia. Prípustné
v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: A byty v objektoch funkcie – služobné byty, zeleň líniovú a plošnú; B – byty v objektoch funkcie –
služobné byty, zeleň líniovú a plošnú, zariadenia na separovaný zber odpadu.
Súborné stanovisko za oblasť dopravy:
Oddelenie dopravného inžinierstva k predaju parc. č. 22198/7 a k zriadeniu vecného bremena
na pozemku parc. č. 22198/6 uvádza: podmieňujúcimi dopravnými investíciami umiestnenia
akejkoľvek novej zástavby v lokalite Dunajské predmestie a požadovanými opatreniami
na priľahlej komunikačnej sieti, uplatnenými z hľadiska riešenia dopravného vybavenia,
a ktorých uvedenie do prevádzky musí byť realizované pred kolaudáciou objektov novej
zástavby v lokalite Dunajské predmestie, je o. i. stavebný objekt SO-10-01-02 Prístupová
komunikácia (vnútroareálová) v riešenom území. V rámci obsahu stavebného objektu SO-10-0102 Prístupová komunikácia musia byť rešpektované aj nasledovné podmienky: kompletná
stavebná predpríprava pre cestnú dopravnú signalizáciu (ďalej len CDS) v križovatke
Slovnaftská- Prístupová komunikácia. Zabezpečenie pešej dostupnosti zastávok autobusovej
verejnej hromadnej dopravy na komunikácii Slovnaftská, obsluhou ktorých má byť zabezpečená
obslužnosť riešeného územia, a to návrhom peších trás a bezpečného riešenia pre chodcov
vo väzbe na všetky zastávky verejnej hromadnej dopravy v pešej dostupnosti zabezpečujúcich
obslužnosť územia. Objekt CDS v križovatke Slovnaftská – Prístupová komunikácia vrátane
koordinačného kábla po radič križovatky Slovnaftská – Komárňanská, a to v prípade, že do roku
2020 nedôjde k realizácii stavby Rýchlostná cesta R7, úsek Bratislava Ketelec – Bratislava
Prievoz v dotknutom úseku rýchlostnej cesty, resp. novým dopravno-kapacitným posúdením
objektov Polyfunkčného súboru Dunajské predmestie nebude preukázané, či križovatka bude
pre príjazd/odjazd vozidiel do/z príslušnej etapy kolaudácie objektov v Dunajskom predmestí
vyhovovať ako neriadená.
Oddelenie dopravy – referát cestného správneho orgánu sa k predaju parc. č. 22198/7 a zriadeniu
vecného bremena na parc. č. 22198/6 nevyjadruje, pretože ide o verejnú účelovú komunikáciu,
kde hlavné mesto SR Bratislava nie je príslušným cestným správnym orgánom.
Oddelenie správy komunikácií:
Bez pripomienky.
Stanovisko technickej infraštruktúry:
Bez pripomienok.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene:
Súhlasí.
Oddelenie účtovníctva a pohľadávok:
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií:
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.
Oddelenie legislatívno-právne:
Neeviduje súdne konanie so žiadateľovi.
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Ružinov
Je súhlasné.

Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 12. 06. 2017 na internete a na úradnej tabuli
svoj zámer predať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Stanovisko Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy:
„Mestská rada neschválila navrhované uznesenie a neschválila ani pozmeňovací/doplňujúci
návrh.“

Kúpna zmluva
č. 04 88 0... 17 00
uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
zastúpené
: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor mesta
Peňažný ústav
: Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu
: IBAN SK8975000000000025826343
BIC-SWIFT CEKOSKBX
Variabilný symbol : 4880...17
IČO
: 603 481
(ďalej len „predávajúci“)
a
TRAJEKT PLUS, a. s.
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
zastúpená
: Mgr. Júlia Domsitzová, predseda predstavenstva
IČO
: 36 865 877
zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vl. č. 4922/B

(ďalej len „kupujúci“)

Čl. 1
Predmet zmluvy
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ v k. ú.
Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, parc. č. 22198/3 – zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 1340 m², zapísaného na LV č. 797.
2. Geometrickým plánom č. 550/16 úradne overeným dňa 19.12.2016 bol vytvorený
pozemok registra „C“ v k. ú. Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, parc. č.
22198/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 206 m², odčlenením z pozemku registra
„C“ v k. ú. Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, parc. č. 22198/3 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 1340 m², zapísaného na LV č. 797.
3. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva
nehnuteľnosťv k. ú. Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, pozemok registra
„C“ parc. č. parc. č. 22198/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 206 m² vytvorený
geometrickým plánom č. 550/16 úradne overeným dňa 19.12.2016.
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Čl. 2
Kúpna cena
1. Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v čl. 1 odsek 3 tejto zmluvy za cenu
31 363,50 eur (.............................. eur) kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosť za túto cenu kupuje.
2. Kúpna cena nehnuteľnosti bola stanovená stanovenej znaleckým posudkom
č. 13/2017 zo dňa 21.2.2017 v sume 152,25 eur/m2, čo pri výmere spolu 206 m2 predstavuje
sumu celkom 31 363,50 eur.
3. Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu na účet hlavného mesta SR
Bratislavy IBAN SK8975000000000025826343, vedený v Československej obchodnej
banke, a. s., variabilný symbol č. 4880...17, naraz do 30 dní odo dňa obojstranného podpisu
tejto kúpnej zmluvy.
4. Kupujúci je ďalej povinný uhradiť náhradu za vypracovanie znaleckého posudku
č. 13/2017 vo výške 254,00 eur na účet hlavného mesta SR Bratislavy IBAN
SK7275000000000025827813, vedený v Československej obchodnej banke, a. s., variabilný
symbol č. 4880...17 do 30 dní odo dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kupujúci nezaplatí riadne a včas kúpnu
cenu, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky
za každý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 545 ods. 2
zákona č. 40/1964 Zb. a predávajúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú
nezaplatením dlžnej čiastky vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto je
kupujúci, v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas, povinný zaplatiť predávajúcemu
spolu s omeškanou platbou, úroky z omeškania podľa ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho
zákonníka.

Čl. 3
Ťarchy
1. Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy,
bremená, ani iné právne povinnosti.
2. Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol, ku dňu uzavretia tejto
kúpnej zmluvy, uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.

Čl. 4
Odstúpenie od zmluvy
1. Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho
písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak
kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v stanovenej lehote.
2. Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá.
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Čl. 5
Osobitné ustanovenia
1. Prevod nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR
Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa 25. 05. 2017 uznesením č. .../2017, v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorý spočíva v tom, že kupujúci je stavebníkom stavby „Dunajské predmestie – Polyfunkčný
súbor“, ktorá sa realizuje na ulici Slovnaftská v Bratislave, k. ú. Nivy, oblasť Nové Pálenisko.
Výstavba je rozdelená do viacerých etáp. Kupujúci potrebuje pre vydanie stavebného
povolenia na III. etapu stavby na stavebný objekt SO-01-B-5 Malé ubytovacie zariadenie CR
a na inžiniersky objekt - SO 10 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy zriadiť vzťah
k pozemku, a to pre časť plánovaných parkovacích státí k stavebnému objektu SO-01-B-5
Malé ubytovacie zariadenia CR na pozemku parc. č. 22198/7 odčlenenému podľa GP
č. 550/16.
2. Prijaté uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
3. Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy
dobre známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza.
4. Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to
so stanoviskom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti zo dňa 13.1.2017, oddelenia
životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 11.1.2017, stanoviskom oddelenie dopravného
inžinierstva zo dňa 11.1.2017, stanoviskom oddelenia dopravy z 10.1.2017, stanoviskom
oddelenia správy komunikácií zo dňa 12.1.2017 a stanoviskom technickej infraštruktúry
zo dňa 20.1.2017 a tieto berie na vedomie.
5. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6. Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností.

Čl. 6
Platnosť a účinnosť zmluvy
1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Táto kúpna 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 – predávajúceho.
3. Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Okresného
úradu Bratislava, katastrálny odbor, o povolení vkladu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva prechádzajú na kupujúcich všetky práva a
povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti.
4. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci po dodržaní podmienok
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.z. po zaplatení kúpnej ceny. Za zaplatenie kúpnej ceny
sa považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej
ceny sa kúpna cena považuje za uhradenú až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto
zmluvy.
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5. Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú účastníci tejto zmluvy viazaní
dohodnutými podmienkami zmluvy.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy v celom rozsahu,
neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená.
2. Na znak súhlasu potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi.
3. Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 7-ich exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle
predávajúci Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor, za účelom povolenia vkladu
vlastníckeho práva v prospech kupujúcich. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy obidvomi
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto
zmluvy, rovnopis zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcemu až po podaní návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Štyri rovnopisy zmluvy ostávajú
predávajúcemu.
V Bratislave, dňa...................................

V Bratislave, dňa............................

Predávajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

Kupujúci:
TRAJEKT PLUS, a.s.

________________________________
JUDr. Ivo Nesrovnal
hlavné mesto SR Bratislava

____________________________
Mgr. Júlia Domsitzová
predseda predstavenstva

Zmluva o zriadení vecného bremena
č. 28 88 0... 17 00
uzatvorená podľa § 151n a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
zastúpené
: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor mesta
Peňažný ústav
: ČSOB, a. s.
Číslo účtu
: (IBAN) SK5875000000000025828453
Variabilný symbol : 28880...17
IČO
: 603 481
(ďalej aj „povinný z vecného bremena“)
a
TRAJEKT PLUS, a. s.
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
zastúpená
: Mgr. Júlia Domsitzová, predseda predstavenstva
: 36 865 877
IČO
zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vl. č. 4922/B
(ďalej aj „oprávnený z vecného bremena“)

Čl. 1
Predmet zmluvy
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ v k. ú.
Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, parc. č. 22198/3 zapísaného
na LV č. 797.
2. Oprávnený z vecného bremena je vlastníkom pozemkov registra „C“ v k. ú. Nivy,
obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, parc. č. 15391/1, 19391/6, 15413/1, 15413/2426, 15413/28, 15417/1, 15417/6, 15417/7 zapísaných na LV č. 3829 a pozemkov registra „C“
v k. ú. Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, parc. č. 3617/24, 3617/25,
15413/13, 15413/15, 15413/16, 15413/18, 15413/22, 15413/29-33, 15413/59, 15413/64,
15413/65, 23014/2, 23014/3, 23015/8 zapísaných na LV č. 3586.
3. Geometrickým plánom č. 550/16 úradne overeným dňa 19.12.2016 bol vytvorený
pozemok registra „C“ v k. ú. Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, parc.
č. 22198/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 113 m², odčlenením z pozemku registra
„C“ v k. ú. Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, parc. č. 22198/3 zapísanom
na LV č. 797.
4. Povinný z vecného bremena zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena
vecné bremeno na pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres
Bratislava II, parc. č. 22198/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere m² vytvorenom
geometrickým plánom č. 550/16 úradne overenom dňa 19.12.2016.
5. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena
strpieť vybudovanie a uloženie stavby komunikácie na pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy,
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obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, parc. č. 22198/6 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 113 m2 vytvorenom geometrickým plánom č. 550/16 úradne overenom dňa
19.12.2016.
6. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa viaže k pozemkom registra „C“ v k. ú.
Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, parc. č. 15391/1, 19391/6, 15413/1,
15413/24-26, 15413/28, 15417/1, 15417/6, 15417/7 zapísaných na LV č. 3829 a pozemkov
registra „C“ v k. ú. Nivy, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, parc. č. 3617/24,
3617/25, 15413/13, 15413/15, 15413/16, 15413/18, 15413/22, 15413/29-33, 15413/59,
15413/64, 15413/65, 23014/2, 23014/3, 23015/8 zapísaných na LV č. 3586, t. j. pôsobí
in rem.

Čl. 2
Odplata
1. Povinný z vecného bremena sa s oprávneným z vecného bremena dohodli na
jednorazovej odplate za zriadenie vecného bremena vo výške celkom 4 683,63 Eur (slovom
.........................).
2. Odplata za zriadenie vecného bremena bola stanovená znaleckým posudkom
č. 13/2016 zo dňa 21.2.2017 vypracovaným Ing. Ivetou Engelmanovou, znalkyňou pre odbor
stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností.
3. Oprávnený z vecného bremena je povinný uhradiť dohodnutú odplatu za zriadenie
vecného bremena v sume 4 683,63 Eur na účet hlavného mesta SR Bratislavy IBAN
SK5875000000000025828453, vedený v ČSOB, a. s., variabilný symbol č. 28880...17 naraz
do 30 dní odo dňa obojstranného podpisu tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak oprávnený z vecného bremena nezaplatí
riadne a včas odplatu za zriadenie vecného bremena, je povinný zaplatiť povinnému
z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 545 ods. 2 zákona č. 40/1964
Zb. a povinný z vecného bremena je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú
nezaplatením dlžnej čiastky vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto je
oprávnený z vecného bremena, v prípade neuhradenia odplaty za zriadenie vecného bremena
riadne a včas, povinný zaplatiť povinnému z vecného bremena spolu s omeškanou platbou,
úroky z omeškania podľa ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Čl. 3
Ťarchy
1. Povinný z vecného bremena vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu
žiadne dlhy, bremená, ani iné právne povinnosti, okrem vecného bremena podľa § 22 a nasl.
zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s
§ 69 ods. 10 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v prospech
ZSE Distribúcia, a.s., IČO: 36361518, podľa GP č. 17/2012 (403/2012) na pozemky registra
„C“ s parc. č. 22197/2, 22198/3, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 2x110 kV časť
vedenia linka č. 8887 a č. 8888 na trase Podunajské Biskupice - Čulenova.
2. Povinný z vecného bremena vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol ku dňu
uzatvorenia tejto zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k pozemku dotknutému
zriadeným vecným bremenom.
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Čl. 4
Doba trvania vecného bremena
1. Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Vecné bremeno zaniká zo zákona v zmysle § 151p zákona č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov.

Čl. 5
Odstúpenie od zmluvy
1. Povinný z vecného bremena je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy,
1.1. ak oprávnený z vecného bremena neuhradí dohodnutú odplatu za zriadenie
vecného bremena v zmysle čl. 2 tejto zmluvy,
1.2. ak účel zriadenia vecného bremena zanikol,
1.3. ak výkonom vecného bremena v rozpore s touto zmluvou vzniká povinnému
z vecného bremena neprimeraná škoda.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle tohto článku je oprávnený z vecného
bremena povinný uviesť predmetnú nehnuteľnosť na svoje náklady do stavu, v akom ju
prebral, v lehote určenej povinným z vecného bremena v oznámení o odstúpení od tejto
zmluvy. V prípade nečinnosti oprávneného z vecného bremena uvedie povinný z vecného
bremena nehnuteľnosť do pôvodného stavu sám a na náklady oprávneného z vecného
bremena, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá.

Čl. 6
Vedľajšie ustanovenia
1. Zriadenie vecného bremena schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR
Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa 25. 05. 2017 uznesením č. .../2017,
v súlade s Čl. 80 ods. 2 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov
č. 1 až 6.
2. Oprávnený z vecného bremena je povinný znášať všetky náklady na zachovanie
a údržbu pozemku, na ktorom viazne vecné bremeno zriadené touto zmluvou.
3. Povinný z vecného bremena má právo na náhradu škody, ktorá mu vznikne pri
výkone vecného bremena oprávnenou osobou v rozpore s touto zmluvou.
4. Oprávnený z vecného bremena bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k zriadeniu vecného bremena na nehnuteľnosti
uvedenej v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to so stanoviskom oddelenia usmerňovania investičnej
činnosti zo dňa 13.1.2017, oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 11.1.2017,
stanoviskom oddelenie dopravného inžinierstva zo dňa 11.1.2017, stanoviskom oddelenia
dopravy z 10.1.2017, stanoviskom oddelenia správy komunikácií zo dňa 12.1.2017
a stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 20.1.2017 a tieto berie na vedomie.
5. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
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Čl. 7
Platnosť a účinnosť zmluvy
1. Zmluva o zriadení vecného bremena nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami.
2. 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 – povinného
z vecného bremena.
3. Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Okresného
úradu Bratislava, katastrálny odbor o povolení vkladu práva zodpovedajúceho vecnému
bremenu.
4. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá povinný z vecného bremena po
dodržaní podmienok stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.z. po zaplatení odplaty za
zriadenie vecného bremena. Za zaplatenie odplaty sa považuje jej pripísanie na účet
povinného z vecného bremena. V prípade omeškania so zaplatením dohodnutej úhrady sa
odplata považuje za uhradenú až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto zmluvy.
5. Do doby povolenia vkladu vecného bremena sú účastníci tejto zmluvy viazaní
dohodnutými podmienkami zmluvy.
6. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje uhradiť správny poplatok za návrh na
vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy v celom rozsahu,
neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená.
2. Na znak súhlasu potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi.
3. Zmluva o zriadení vecného bremena sa vyhotovuje v 7-ich rovnopisoch
s platnosťou originálu, z ktorých 2 vyhotovenia zašle povinný z vecného bremena Okresnému
úradu Bratislava, katastrálny odbor za účelom povolenia vkladu vecného bremena v prospech
oprávneného z vecného bremena. Oprávnený z vecného bremena obdrží po podpise zmluvy
oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu
z tejto zmluvy, rovnopis zmluvy odovzdá povinný z vecného bremena oprávnenému
z vecného bremena až po podaní návrhu na vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu
do katastra nehnuteľností. Štyri rovnopisy zmluvy ostávajú povinnému z vecného bremena.
V Bratislave, dňa .....................
Povinný z vecného bremena:
Hlavné mesto SR Bratislava

________________________________
JUDr. Ivo Nesrovnal
hlavné mesto SR Bratislava

V Bratislave, dňa ........................
Oprávnený z vecného bremena:
TRAJEKT PLUS, a.s.

____________________________
Mgr. Júlia Domsitzová
predseda predstavenstva

Návrh uznesenia v znení odporúčania Komisie finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom mesta zo dňa 22. 5. 2017
________________________________________________________________________
kód uzn.: 5.2.
5.2.4.
5.2.7.
5.5.4.

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
1. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc.
č. 22198/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 206 m², odčleneného podľa GP č. 550/16,
úradne overeného dňa 19. 12. 2016, z pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 340 m², zapísaného na LV č. 797 ako vlastníctvo
hlavného mesta SR Bratislavy, do výlučného vlastníctva spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s.,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, IČO 36865877, za kúpnu cenu 200,00 Eur/m², čo
pri výmere 206 m² predstavuje sumu celkom 41 200,00 Eur,
s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami.
Predaj sa schvaľuje 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, že kupujúci je
stavebníkom stavby „Dunajské predmestie – Polyfunkčný súbor“, ktorá sa realizuje na ulici
Slovnaftská v Bratislave, k. ú. Nivy, oblasť Nové Pálenisko. Výstavba je rozdelená do viacerých
etáp. Kupujúci potrebuje pre vydanie stavebného povolenia na III. etapu stavby na stavebný
objekt SO-01-B-5 Malé ubytovacie zariadenie cestovného ruchu a na inžiniersky objekt - SO 10
Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy zriadiť vzťah k pozemku, a to pre časť plánovaných
parkovacích státí k stavebnému objektu SO-01-B-5 Malé ubytovacie zariadenia cestovného
ruchu na pozemku parc. č. 22198/7, odčlenenému podľa GP č. 550/16.
2. Zriadenie vecného bremena práva stavby komunikácie na pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy,
parc. č. 22198/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 113 m², odčleneného podľa GP
č. 550/16, úradne overeného dňa 19. 12. 2016, z pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc.
č. 2198/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 340 m², zapísaného na LV č. 797 ako
vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, v prospech spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s.,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, IČO 36865877, za cenu, ktorá je stanovená
na základe znaleckého posudku č. 13/2017, vypracovaného znalkyňou Ing. Ivetou
Engelmanovou, ktorá predstavuje sumu celkom 4 683,63 Eur,

s podmienkami:
1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 60
dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy.
V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú odplatu za zriadenie vecného bremena naraz do 30
dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami.

