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NÁVRH   UZNESENIA 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo prerokovaní materiálu 

 

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 zámenu pozemkov registra „C“ KN 

v k. ú. Staré Mesto , to pozemkov : 

-  parc. č. 21293/48 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 89 m² a parc. č. 21293/47 - 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 195 m²,  ktoré vznikli podľa GP č. 22/2017 zo dňa 

23. 02. 2017, z pozemkov registra „C“ KN parc. č. 21293/3 a parc. č. 21293/18, zapísaných 

na LV č. 1656, a pozemkov parc. č. 9110/41 -  ostatné plochy vo výmere 544 m², parc. 

č. 9116/14 - ostatné plochy vo výmere 237 m² a parc. č. 9116/16 - ostatné plochy vo výmere 

224 m², zapísaných na LV č. 1, v celkovej výmere 1 298 m², vo vlastníctve hlavného mesta 

SR Bratislavy, 

-  za pozemky parc. č. 21788/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 249 m², zapísanej na 

LV č. 7076, a parc. č.  21293/44 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m², zapísanej na 

LV č.  2792, v celkovej výmere 1 298 m², vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s. 

Karadžičova 12, Bratislava, IČO 35872217, bez vzájomného finančného vyrovnania, 

 

s podmienkou: 

 

Zámenná zmluva bude žiadateľom podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva nebude 

žiadateľom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí  platnosť. 

 

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že zámenou dôjde k majetkovoprávnemu 

usporiadaniu pozemkov vo vlastníctve žiadateľa, nachádzajúcich sa pod telesom komunikácie II. 

triedy, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, umiestnenej na týchto pozemkoch bez 

právneho dôvodu, a taktiež pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorých 

žiadateľ plánuje zrealizovať výstavbu chodníka a účelovej prístupovej komunikácie k svojmu 

objektu, ktorý sa nachádza v dotyku so zamieňanými pozemkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

PREDMET :  Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúcu sa  pozemkov v k. ú. Staré Mesto 

 

ŽIADATEĽ :  Twin City a.s.   

Karadžičova 12, 821 08 Bratislava  

IČO 35 872 217 

  

ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV 

k. ú. Staré Mesto 

 

Pozemok vo vlastníctve hlavného mesta  

parc. č.  druh pozemku            výmera v m²     _   _pozn.________________ 

21293/48,  zastavané plochy   89    GP č. 22/2017, bud. chodník 

21293/47,  zastavané plochy  195      GPč. 22/2017,  bud. chodník 

9110/41,  ostatné plochy   544 bud. prístupová komunikácia 

9116/14,  ostatné plochy   237   bud. prístupová komunikácia 

         zaťažená vecným bremenom 

9116/16,  ostatné plochy   224   bud. prístupová komunikácia 

         zaťažená vecným bremenom 

____________________________________________________________________________ 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v celkovej výmere 1 298 m²,  

 

Pozemok v spoluvlastníctve žiadateľov  

parc. č.        druh pozemku  výmera v m²  pozn.   ___ 

21788/8,  zastavané plochy   1 249   pod existujúcou komunikáciou 

21293/44,  zastavané plochy          40    pod existujúcou komunikáciou 

_____________________________________________________________________________ 

vo vlastníctve žiadateľa v celkovej výmere 1 298 m²  

 

 

SKUTKOVÝ STAV  

  

 Predmet žiadosti 

Predmetom žiadosti je zámena pozemkov uvedených v špecifikácii. 

 

 Dôvod a účel žiadosti 

 

Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta a ich plánované využitie : 

 Žiadateľ je vlastníkom pozemkov v „zóne Chalúpkova“, na ktorých sa realizuje výstavba 

rozsiahleho polyfunkčného komplexu známeho pod názvom Twin City.  

Pozn. : Jedna z portfólia spoločností žiadateľa, spoločnosť Twin City VIII, s. r. o., je taktiež 

vlastníkom a prevádzkovateľom stavby Centrum Bottova, ktorá bola riadne umiestnená, 

povolená a skolaudovaná rozhodnutím stavebného úradu č. 9587/43896/2016/Kam/H-84, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 9. 2016 a ktorá bezprostredne susedí s pozemkami parc. č. 

9116/14 a 16. V prospech tejto spoločnosti hlavné mesto zriadilo vecné bremeno in rem, za ktoré 

bola  v roku 2016 hlavnému mestu SR Bratislava na základe znaleckého posudku uhradená suma  

41 500,00 Eur.   

 Pre účely obsluhy územia a Centra Bottova plánuje žiadateľ vybudovať : 

- chodník na pozemkoch v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21293/48 a parc. č. 21293/47, ktoré 

vznikajú na základe GP č. 22/2017 z pozemkov registra „C“ parc. č 21293/3 a 21293/18, 



zapísaných na LV č. 1656 a pozemkov. Chodník bude slúžiť pre peších a o jeho údržbu sa bude 

starať žiadateľ, resp. jeho právny nástupca. 

 

- prístupovú komunikáciu na pozemkoch registra „C“, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9110/41, 

ostatné plochy vo výmere 544 m2, parc. č. 9116/14, ostatné plochy, vo výmere 237 m2 a parc. č. 

9116/16, ostatné plochy vo výmere 224 m² zapísaných na liste vlastníctva č. 1. Komunikácia 

bude slúžiť ako prístupová komunikácia s Centru Botova a plánovanému parkovaciemu domu 

a o jeho údržbu sa bude starať žiadateľ, resp. jeho právny nástupca. 

 Všetky pozemky zasiahnuté plánovanou výstavbou sú vo výlučnom vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy, niektoré pozemky pod plánovanou komunikáciou sú navyše zaťažené 

vecným bremenom zriadeným in rem, ktoré žiadateľ v plnom rozsahu prevezme bez úľavy na 

hodnote pozemku.  

 

Pozemky vo vlastníctve žiadateľa a ich súčasné využitie 

 Žiadateľ je súčasne vlastníkom ucelených pozemkov registra „C“ v k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 21788/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 249 m², zapísaný na LV č. 7076, 

a pozemok parc. č.  21293/44 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 40 m², zapísaný na LV 

č.  2792, na ktorých sa nachádza teleso komunikácie – cesty III. triedy. Za užívanie pozemkov 

žiadateľ nepožaduje od hlavného mesta žiadnu úhradu.  

Žiadateľ, vzhľadom na vyššie uvedený stav a svoj zámer zrealizovať výstavbu chodníka 

a prístupovej komunikácie, požiadal o zámenu pozemkov, na základe ktorej dôjde k zosúladeniu 

skutkového a právneho stavu. Pozemky, o ktorých zámenu žiadateľ žiada, sú pre hlavné mesto 

SR Bratislava samostatne neupotrebiteľné, sú v bezprostrednej blízkosti pozemkov vo 

vlastníctve žiadateľa a navyše je časť z nich zaťažená vecným bremenom, ktoré žiadateľ na seba 

po zrealizovaní zámeny bez akýchkoľvek výhrad prevezme.  

Zámenou dotknutých pozemkov by došlo k zosúladeniu skutkového a právneho stavu 

a upravili by sa vlastnícke pomery v území. Pozemky vo vlastníctve žiadateľa sú bez 

akýchkoľvek tiarch.  

 

Zámena bude realizovaná bez vzájomného finančného vyrovnania, nakoľko výmery 

zamieňaných pozemkov sú totožné a rozdiel v hodnotách pozemkov predstavuje sumu 

80,40 Eur, ktorý bude znášať žiadateľ.  

 

 Stanovenie kúpnej ceny 

K navrhovanej zámene bol predložený znalecký posudok č. 5/2017 zo dňa 30.03.2017, 

ktorý vypracovala Ing. Miroslava Juritková, znalkyňa v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad 

hodnoty nehnuteľností podľa ktorého bola všeobecná hodnota pozemkov parc. č. 21293/3,47,48, 

21788/8, 21293/44, k. ú. Staré Mesto, stanovená na sumu 304,91 Eur/m2 a znalecký posudok č. 

28/2017 zo dňa 18.05.2017 vypracovaný FINDEX, s.r.o., spracovateľom Ing. Petrom Skákalom, 

znalcom z odboru stavebníctvo, podľa ktorého bola všeobecná hodnota pozemkov parc. č. 

9110/41, 9116/14,16, k. ú. Staré Mesto, stanovená na 304,83 Eur/m².  

Všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy pri celkovej 

výmere 1 298 m² prestavuje sumu celkom 392 948,59 Eur. 

Všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve spoločnosti Twin City, a.s. pri celkovej 

výmere 1 298 m² predstavuje sumu celkom 393 028,99 Eur. 

 

Jednotková cena 

 Jednotková hodnota všetkých pozemkov dotknutých zámenou bola stanovená v sume 

304,91 Eur/m² a v sume 304,83 Eur/m².   

  

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 vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých sa nachádza 

stavba – teleso komunikácie II. triedy vo vlastníctve hlavného mesta, čím sa zosúladí skutkový 

stav so stavom právnym, Okrem toho dôjde k usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom, 

na ktorých žiadateľ, ako majoritný vlastník pozemkov v dotknutom území a výlučný vlastník 

susedných pozemkov, plánuje zrealizovať výstavbu chodníka a účelovej komunikácie, ktoré 

budú určené na obsluhu územia v zóne Chalúpkova 

 

Navrhované riešenie 

 Navrhujeme schváliť predmetnú zámenu nehnuteľností, nakoľko ide o majetkovoprávne 

usporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré sú zastavané stavbou vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

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. 21293/47, 21293/48, 21293/44, k. ú. Staré Mesto, 

funkčné využitie územia: parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, pozemky parc. č. 9110/41, 

8116/14, 9116/16, k. ú. Staré Mesto, funkčné využitie územia : zmiešané územia bývania 

a občianskej vybavenosti, rozvojové územie, pozemky parc. č. 21788/8, k. ú. Staré Mesto, 

funkčné využitie : zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti. 

Súborné stanovisko za oblasť dopravy: 

Zámenu odporúčajú s podmienkou zachovania verejnej prístupnosti chodníka pozdĺž objektu A2 

polyfunkčného projektu Twin City.  

Stanovisko technickej infraštruktúry  

So zámenou pozemkov súhlasia. Upozorňujú, že v predmetnom území evidujú 22 kV káblové 

vedenie.  

Oddelenie správy komunikácií: 

Bez pripomienok. 

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 

Súhlasí. 

Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 

Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 

Oddelenie legislatívno-právne: 

Neeviduje súdne konanie so žiadateľom.  

Oddelenie účtovníctva a pohľadávok 

Neeviduje pohľadávky voči žiadateľovi. 

Stanovisko starostu MČ Bratislava-Staré Mesto: 

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 11. 09. 2017 na internete a  na úradnej tabuli 

svoj zámer zameniť uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
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Zámenná zmluva 
č. 03 88 ............ 17 00 

 
uzatvorená podľa § 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 
  
a 
 
Twin City, a. s.  
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
Zastúpené: 
Peňažný ústav: 
Číslo účtu (IBAN) 
BIC-SWIFT:  CEKOSKBX 
Variabilný symbol: ........................... 
IČO:  35872217  
 
na druhej strane 
 
 

Čl. 1 
1. Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemkov registra „C“ katastra 

nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, a to pozemkov : 
 - parc. č. 21293/48, zastavaná plocha, vo výmere 89 m2,  ktorý vzniká na základe GP č. 

22/2017, IČO : 36810851 z pozemku registra „C“ parc. č 21293/3, zapísaného na LV č. 
1656  

 - parc. č. 21293/47, zastavaná plocha, vo výmere 195 m2,  ktorý vzniká na základe GP č. 
22/2017, IČO : 36810851 z pozemku registra „C“ parc. 21293/18, zapísaného na LV č. 
1656 

 - parc. č. 9110/41, ostatné plochy vo výmere 544 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 
 - parc. č. 9116/14, ostatné plochy, vo výmere 237 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 

 - parc. č. 9116/16, ostatné plochy vo výmere 224 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1,  
 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v celkovej výmere 1298 m2,  
2. Spoločnosť Twin City a. s. je výlučným vlastníkom pozemkov registra „C“ v k. ú.        

Staré Mesto, a to pozemkov : 
- parc. č. 21788/8, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1249 m2, zapísaného na LV č. 
7076  
- parc. č.  21293/44, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 40 m2, zapísaného na LV č.  
2792,  v celkovej výmere 1298 m2, 



3.  Zámena pozemkov registra „C“ v k. ú. Staré Mesto špecifikovaných v Čl. 1 ods. 1 tejto 
zmluvy za pozemky registra „C“ v k. ú. Staré Mesto, špecifikované v Čl. 1 ods. 2 tejto 
zmluvy sa uskutočňuje 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 
z dôvodu, že zámenou dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu vzťahov k pozemkom 
vo vlastníctve spoločnosti Twin City, a. s.  zastavaných stavbou komunikácie II. triedy, 
ktorá je vlastníctvom hlavného mesta SR, príde k zosúladeniu stavu užívania so stavom 
právnym. 

Čl. 2 
1.  Pozemky uvedené v čl. 1 tejto zmluvy si účastníci zamieňajú tak, že 
a)  Hlavné mesto SR Bratislava nadobudne do svojho výlučného vlastníctva pozemky 

registra „C“ v k. ú. Staré mesto 
 - pozemok parc. č. 21788/8, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1249 m2, zapísaný 
na LV č. 7076  
- pozemok parc. č.  21293/44, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 40 m2, zapísaný 
na LV č.  2792,  v celkovej výmere 1298 m2, 

b)  spoločnosť Twin City, a. s. nadobudne do svojho výlučného vlastníctva Hlavné  pozemky 
registra „C“  v k. ú. Staré Mesto 

 - pozemok parc. č. 21293/48, zastavaná plocha, vo výmere 89 m2,  ktorý vzniká na 
základe GP č. 22/2017, IČO : 36810851 z pozemku registra „C“ parc. č. 21293/3 
zapísaného na LV č. 1656  

 - pozemok parc. č. 21293/47, zastavaná plocha, vo výmere 195 m2,  ktorý vzniká na 
základe GP č. 22/2017, IČO : 36810851 z pozemku registra „C“ parc. č. a 21293/18, 
zapísaného na LV č. 1656 

 - pozemok parc. č. 9110/41, ostatné plochy vo výmere 544 m2, zapísaných na liste 
vlastníctva č. 1 

 - pozemok parc. č. 9116/14, ostatné plochy, vo výmere 237 m2, zapísaných na liste 
vlastníctva č. 1   

 - pozemok parc. č. 9116/16, ostatné plochy vo výmere 224 m2, zapísaných na liste 
vlastníctva č. 1, v celkovej výmere 1298 m2. 

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

3.  Náklady na vyhotovenie Znaleckého posudku č. 5/2017 zo dňa 30.03.207, vyhotoveného 
Ing. Miroslavou Juritkovou, Za pankou záhradou 5513/46, Pezinok, evidenčné číslo 
znalca: 915137 a Znaleckého posudku č. 28/2017 zo dňa 18.05.2017 v celkovej výške 
330,00 Eur uhradí spoločnosť Twin city a. s. 30 dní od podpísania tejto zámennej zmluvy 
oboma zmluvnými stranami na účet hlavného mesta SR Bratislavy IBAN  
SK3775000000000025829413, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. 
variabilný symbol .......................... Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa 
spoločnosť Twin City a. a. dostane do omeškania s úhradou nákladov na vyhotovenie 
znaleckého posudku č. 5/2017 a znaleckého posudku č. 28/2017, je povinná zaplatiť 
Hlavnému mestu SR Bratislave úroky z omeškania podľa ustanovenia § 517 ods. 2 
Občianskeho zákonníka. 

 
Čl. 3 

1.  Podľa znaleckého posudku č. 5/2017 zo dňa 30.03.2017 vypracovaného Ing. Miroslavou 
Juritkovou znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností bola 
všeobecná hodnoty pozemkov parc. č. 21293/,47,48, 21788/8, 21293/44 k. ú. Staré Mesto 
stanovená na sumu 304,91 Eur/m2 a podľa znaleckého posudku č. 28/2017 zo dňa 



18.05.2017 vypracovaného FINDEX, s.r.o., spracovateľom Ing. Petrom Skákalom, 
znalcom z odboru stavebníctvo, bola všeobecná hodnota pozemkov parc. č. 9110/41, 
9116/14,16 k. ú. Staré Mesto stanovená na 304,83 Eur/m². 

2.  Všeobecná hodnota pozemkov špecifikovaných v Čl. 1 ods. 1 tejto Zmluvy vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy je pri celkovej výmere 1298 m² celkom 392 948,59 Eur. 

3.  Všeobecná hodnota pozemku pozemkov špecifikovaných v Čl. 1 ods. 2 tejto Zmluvy vo 
vlastníctve spoločnosti Twin City, a.s. je pri celkovej výmere 1298 m² celkom 
393 028,99 Eur. 

4.  Zmluvné strany sa dohodli, že zámena pozemkov podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), b) tejto 
zmluvy sa uskutoční bez vzájomného finančného vysporiadania. 

 
Čl. 4 

1.  Zmluvné strany vyhlasujú, že poznajú stav zamieňaných pozemkov.  
2.  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. 

3.  Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje, že na prevádzaných pozemkoch uvedených v čl. 1 
ods. 1 tejto zmluvy neviaznu žiadne dlhy, bremená ani iné právne povinnosti, s výnimkou 
vecného bremena pôsobiaceho in rem, spočívajúceho v práve prechodu pešo a vjazdu, 
príjazdu, prejazdu a výjazdu vozidlami cez pozemky parc. č. 9116/14, 9116/16 
v prospech každodobého vlastníka stavby súp. č. 6654 na parc. č. 9116/5, ktoré je 
zapísané v časti C Ťarchy listu vlastníctva č. 1. 

4.  Spoločnosť Twin City a. s. vyhlasuje, že na pozemku uvedenom v čl. 1 ods. 2 tejto 
zmluvy neviaznu žiadne dlhy, bremená ani iné právne povinnosti. 

 
Čl. 5 

Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 

 
Čl. 6 

1.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené so stavom zamieňaných pozemkov a 
v takomto stave ich preberajú. 

2.  Spoločnosť Twin City a. s. bola oboznámená so stanoviskami odborných útvarov 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy k zámene pozemkov podľa tejto zmluvy, a to 
so stanoviskom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti zo dňa 31. 5. 2016, 
stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 26.05.2016, súborným stanoviskom za 
oblasť dopravy zo dňa 09.06.2016, so stanoviskom oddelenia správy komunikácií zo dňa 
03.06.2016. a so stanoviskom oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 
25.05.2016 a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v nich stanovené. 

3.  Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
Čl. 7 

1.  Zámenná zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 

2.  Táto zámenná zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  

3.  Zmluvné strany nadobudnú vlastníctvo k zamieňaným pozemkom vkladom do katastra 
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe 
právoplatného rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Bratislava, katastrálnym 



odborom. Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť 
dňom vydania. 

4.  Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podávajú zmluvné strany pri dodržaní 
podmienky stanovenej v článku 2 ods. 3 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení nákladov na 
vyhotovenie znaleckého posudku – za zaplatenie sa považuje pripísanie na účet Hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

5.  Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami 
zmluvy. 

6.  Poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí spoločnosť 
Twin City a. s. pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností.    

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. 

 
Čl. 8  

1.  Zámenná zmluva je vyhotovená v 8 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú predložené 
Okresnému úradu Bratislava, katastrálnemu odboru k návrhu na vklad vlastníckeho 
práva, štyri rovnopisy obdrží Hlavné mesto SR Bratislava. Spoločnosť Twin City dostane 
po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia 
povinností vyplývajúcich jej z tejto zmluvy, 2 rovnopisy im Hlavné mesto SR Bratislava 
odovzdá až po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

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 Twin City a. s.  
 
       
 
 
_______________________       _________________________ 
     JUDr. Ivo Nesrovnal     
               primátor               
 
 
 
       ____________________________ 
         
 





   

   

   

   



   

    

   

   


