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NÁVRH UZNESENIA
Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť zmenu podmienky č. 2. časti A. bodu 1. Uznesenia Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014, takto:
pôvodný text
„...Bezodplatný prevod sa uskutoční v lehote 60 dní od právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na park, najneskôr však do 31. 12. 2017 a bude sa týkať ako parku, tak aj
všetkých pozemkov, ktoré budú parkom zastavané...“,
sa nahrádza textom
„...Bezodplatný prevod sa uskutoční v lehote 60 dní od právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na park, najneskôr však do 31. 12. 2020 a bude sa týkať ako parku, tak aj
všetkých pozemkov, ktoré budú parkom zastavané...“.

Dôvodová správa
PREDMET

Návrh na zmenu podmienky č. 2 bodu A. časti 1. uznesenia
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014 – zámena pozemkov ako
prípad hodného osobitného zreteľa v k. ú. Staré Mesto
a Dúbravka so spoločnosťou ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

ŽIADATEĽ

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Mlynské nivy 61/A
820 15 Bratislava
IČO 31 355 161

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV
k. ú. Dúbravka
parc. č.
druh pozemku
882/1
ostatné plochy
882/2
ostatné plochy
882/17
ostatné plochy
882/91
ostatné plochy
882/91
ostatné plochy
882/91
ostatné plochy

výmera v m²
2 003
2 385
1 927
3 197
1 416
473
spolu: 11 401 m²

_ _pozn.____________
LV č. 6049
LV č. 6049
LV č. 6049
LV č. 6049
LV č. 6049
LV č. 6049________

Poznámka: Pozemky sú vo vlastníctve žiadateľa na základe Zámennej zmluvy č. 03 88 0187
14 00. Spolu s vybudovaným parkom bude ich časť zastavaná týmto parkom odovzdaná
bezodplatne do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude následne zverený do
správy MČ Dúbravka.
SKUTKOVÝ STAV
Dňa 06. 03. 2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy
uznesenie č. 1427/2014 týkajúce sa zámeny pozemkov v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Dúbravka
so žiadateľom ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Predmetom zámeny boli pozemky
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Dúbravka v celkovej výmere 11 401 m² –
Pod záhradami a pozemok v k. ú. Staré Mesto vo výmere 2 699 m² – Drotárska cesta
za pozemok vo vlastníctve spoločnosti ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. v k. ú. Staré Mesto
vo výmere 3 413 m² – parčík Belopotockého.
V časti A. bodu 1. tohto uznesenia a jeho podmienke č. 2 bola schválená požiadavka,
že obsahom zámennej zmluvy bude ustanovenie, že spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol.
s r.o., IČO 31 355 161 zabezpečí v prospech hlavného mesta SR Bratislavy bezodplatný
prevod parku, ktorý vznikne kompletnou revitalizáciou častí pozemkov parc. č. 882/1, parc. č.
882/2 a parc. č. 882/17, k. ú. Dúbravka v rozsahu minimálne 5 000 m² podľa budúceho
projektu sadových úprav spočívajúceho aj vo vybudovaní plnohodnotnej zóny oddychu
s prvkami malej architektúry. To všetko má byť vo finančnom objeme minimálne
100 000,00 Eur, pričom do tejto sumy sa nezapočítavajú náklady, ktoré budú žiadateľom
vynaložené na náhradnú výsadbu. Bezodplatný prevod sa uskutoční v lehote do 60 dní
od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na park, najneskôr však do 31. 12. 2017 a bude

sa týkať ako parku, tak aj všetkých pozemkov, ktoré budú parkom zastavané. Park aj
pozemky budú následne zverené do správy Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.
V predmetnom uznesení bolo ďalej schválené, že pre prípad nedodržania tohto
záväzku bude mať hlavné mesto SR Bratislava možnosť od zámennej zmluvy s okamžitou
platnosťou a bez akýchkoľvek finančných nárokov voči spoločnosti ZIPP BRATISLAVA
spol. s r.o. odstúpiť alebo si uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 950 300,00 Eur. Táto suma
zodpovedá hodnote investícií vynaložených na vybudovanie parku a hodnote dotknutých
pozemkov.
V nadväznosti na tieto skutočnosti uzatvorila spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol.
s r.o. s Mestskou časťou Bratislava – Dúbravka dňa 23. 07. 2014 zmluvu o výstavbe parku,
v ktorej boli upravené vzťahy medzi zmluvnými stranami v súvislosti s výstavbou parku
definovaného v tejto zmluve.
Od 01. 01. 2015 došlo v súlade s údajmi v Obchodnom registri Slovenskej republiky
k zmene obchodného mena spoločnosti ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Mlynské nivy 61/A,
820 15 Bratislava, IČO 31 355 161 na STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.,
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO 31 355 161.
Listom zo dňa 13. 06. 2017 požiadala už spoločnosť STRABAG Pozemné
a inžinierske staviteľstvo s .r. o. o uzatvorenie dodatku k Zámennej zmluve č. 03 88 0187 14
00 zo dňa 17. 04. 2014 z dôvodu potreby predĺženia lehoty na odovzdanie parku.
Uzatvorením zámennej zmluvy a zmluvy o výstavbe parku začala spoločnosť
STRABAG podnikať kroky k realizovaniu svojich záväzkov. Výstavba parku však
od začiatku naráža na prekážky a obštrukcie zo strany občianskeho združenia za vytvorenie
parku Pod záhradami i zo strany iných subjektov. V dôsledku týchto skutočností dochádza
k predlžovaniu správnych konaní nevyhnutných pre realizáciu parku bez viny vlastníka
pozemkov.
Po uzatvorení zámennej zmluvy bolo hlavné mesto spolu so žiadateľom atakované
zo strany tretích subjektov, ktoré sa cestou súdu a cestou prokuratúry domáhajú zrušenia
spomínanej zámennej zmluvy. Na Okresnom súde Bratislava IV je vedené súdne konanie
o určenie vlastníctva poznamenané aj na listoch vlastníctva č. 6049, č. 1656 a č. 4296, ktorým
sa fyzická osoba domáha zrušenia uzatvorenej zámennej zmluvy. Prvostupňový súd návrh
zamietol ako nedôvodný. Žalobca podal odvolanie, čiže vo veci bude v neznámom termíne
rozhodovať Krajský súd v Bratislave.
Uznesenie MsZ č. 1427/2014 schvaľujúce zámenu vlastníckeho práva pozemkov
v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Dúbravka bolo na podnet občianskeho združenia opakovane
predmetom prieskumu aj zo strany prokuratúry. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
po prešetrení veci dospela k záveru, že prijaté uznesenie MsZ je v súlade s platnými právnymi
predpismi. Zároveň sú na Krajskom súde v Bratislave vedené konania o správnych žalobách
proti rozhodnutiam správnych orgánov majúcich vzťah k zameneným pozemkom.
Všetky uvedené skutočnosti majú vplyv na vydanie správnych rozhodnutí
nevyhnutných pre potreby výstavby parku na ulici Pod záhradami. Žiadateľ je
pri realizácií parku neustále obmedzovaný a lehoty na vydanie stavebného povolenia sa
bez akéhokoľvek pričinenia zo strany žiadateľa predlžujú, a tým je ohrozený dátum
odovzdania parku do vlastníctva mesta.
Plnenie povinnosti žiadateľa podľa Zámennej zmluvy č. 03 88 0187 14 00
nezohľadňuje tieto objektívne skutočnosti, ktoré vznikajú nezávisle od vôle zmluvných strán,
ale majú vplyv na dodržanie termínu stanoveného na 31. 12. 2017. Vzhľadom na spomínané
obštrukcie a námietky podávané v územnom alebo stavebnom konaní a z dôvodu absencie
právoplatných rozhodnutí správnych orgánov potrebných pre začatie prác na revitalizácií
územia v k. ú. Dúbravka a realizovanie parku, požiadala spoločnosť STRABAG Pozemné
a inžinierske staviteľstvo s.r.o. listom zo dňa 13. 6. 2017 o predĺženie lehoty na bezodplatné

odovzdanie vybudovaného parku a pozemkov pod ním do vlastníctva hlavného mesta SR
Bratislavy. Nakoľko však termín začatia stavebných úprav nie je za daného stavu závislý
od žiadateľa, ale od konania tretích osôb, prípadne správnych a súdnych orgánov,
žiadateľ navrhol nový termín na splnenie svojho záväzku a to najneskôr do 31. 12. 2020.
Vlastník pozemkov zároveň opakovane prejavil záujem splniť si svoju zmluvnú
povinnosť a chce na svoje náklady vybudovať park, ktorý následne bezodplatne
odovzdá hlavnému mestu.
Zmluva o výstavbe parku uzatvorená medzi žiadateľom a Mestskou časťou Bratislava
– Dúbravka už počíta s objektívnymi prekážkami vznikajúcimi pri realizácií spomínaného
projektu a nie je potrebné ju v nadväznosti na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy meniť.
V prípade nedodržania záväzku na odovzdanie parku môžu v zmysle Článku V
Zámennej zmluvy č. 03 88 0187 14 00 nastať dve možnosti:
1. Hlavné mesto SR Bratislava môže s okamžitou platnosťou odstúpiť od zámennej
zmluvy bez akýchkoľvek finančných nárokov voči spoločnosti STRABAG
Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. Odstúpenie ako jednostranný právny
úkon má za následok zrušenie zmluvy od samého počiatku. To znamená, že
odstúpením od zmluvy nastane medzi zmluvnými stranami stav akoby k zámene
pozemkov v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Dúbravka ani nedošlo, čím sa obnovujú ich
práva a povinnosti od začiatku. STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo
s. r. o. by sa stal opätovne vlastníkom pozemku registra „C“ parc. č. 7855/1 –
ostatné plochy vo výmere 3 413 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 1656 – parčík
Belopotockého. Hlavné mesto by nadobudlo späť do vlastníctva pozemky registra
„C“ parc. č. 882/1 – ostatné plochy vo výmere 2 003 m², parc. č. 882/2 – ostatné
plochy vo výmere 2 385 m², parc. č. 882/17 – ostatné plochy vo výmere 1 927 m²,
parc. č. 882/91 – ostatné plochy vo výmere 3 197 m², parc. č. 882/92 – ostatné
plochy vo výmere 1 416 m², parc. č. 882/93 – ostatné plochy vo výmere 473 m²,
k. ú. Dúbravka, LV č. 6049 – ulica Pod záhradami a pozemok registra „C“ parc. č.
4433/71 – ostatné plochy vo výmere 2 699 m², k. ú. Staré Mesto, LV č. 4296 –
Drotárska cesta. Hlavné mesto SR Bratislava ale už investovalo nemalé finančné
prostriedky do úpravy pozemku parc. č. 7855/1, k. ú. Staré Mesto a vybudovalo na
ňom verejnosti prístupný parčík na ulici Belopotockého, ktorý by odstúpením od
zmluvy stál na cudzom pozemku. Na pozemku vo vlastníctve žiadateľa v k. ú.
Staré Mesto na Drotárskej ceste v súčasnosti už prebieha výstavba rodinného
domu a pripravuje sa výstavba bytového domu, pričom odstúpením od zmluvy by
boli dotknuté práva nielen zmluvných strán, ale aj tretích osôb – budúcich
kupujúcich nehnuteľností v týchto objektoch. Zmenou vlastníka pozemku by
rovnako ako pri parčíku Belopotockého nastal stav, že vlastník stavby by bol
odlišný od vlastníka pozemku a bolo by opakovane potrebné riešiť
majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva predmetných nehnuteľností.
2. Hlavné mesto SR Bratislava si môže od spoločnosti STRABAG uplatňovať za
nesplnenie dohodnutého záväzku zmluvnú pokutu vo výške 950 300,00 Eur, ktorá
zodpovedá hodnote investícií vynaložených na vybudovanie parku a hodnote
dotknutých pozemkov. V tomto prípade by ostali vlastnícke vzťahy zachované, tak
ako sú v súčasnosti. Hlavné mesto by však nezískalo hotový park aj s pozemkami
pod ním slúžiaci verejnosti, ktorý má spravovať Mestská časť Bratislava –
Dúbravka.
Hlavné mesto má záujem na tom, aby žiadateľ park vybudoval a odovzdal do
vlastníctva mesta, preto navrhujeme umožniť žiadateľovi splniť si svoje povinnosti
a schváliť zmenu podmienky stanovenej v uznesení č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014.

Ak by žiadateľ nebol brzdený prieťahmi vznikajúcimi podávaním rôznych žalôb
a námietok zo strany tretích osôb a mal by k dispozícií všetky potrebné povolenia
a stanoviská, mohol by zrealizovať výstavbu a úpravu parku v závislosti od
klimatických podmienok a ročného obdobia v lehote 4 - 7 mesiacov.
Spoločnosť STRABAG vyvíja maximálne úsilie, aby bol jej postup v súlade
so zámennou zmluvou a zmluvou o výstavbe parku, avšak jej činnosť je ovplyvnená
objektívnymi dôvodmi, za ktoré táto spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť a zároveň
nemá žiadnu možnosť akýmkoľvek spôsobom tieto skutočnosti ovplyvniť. Presný termín
odovzdania parku a pozemkov určený uznesením MsZ č. 1427/2014 neberie do úvahy vznik
objektívnych prekážok brániacich bez viny žiadateľa realizovaniu výstavby parku. Počíta skôr
s bezproblémovým priebehom správnych konaní a vydávaním príslušných povolení, čo je
v tomto prípade od začiatku marené konaním tretích osôb.
V prípade, že by spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
bola na základe podnetu hlavného mesta SR Bratislavy povinná uhradiť v súlade so zámennou
zmluvou zmluvnú pokutu alebo by mesto odstúpilo od zmluvy, bránila by táto právnická
osoba svoje práva a snažila by sa chrániť aj vynaložené investície podaním žalôb súdnou
cestou, kde žalovaným by bolo aj hlavné mesto SR Bratislava.
Dňa 22. 8. 2017 bolo v pravidelnej porade primátora odsúhlasené predloženie
pripraveného materiálu na zmenu uznesenia MsZ č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014 na
rokovania príslušných orgánov hlavného mesta. Následne bol však tento materiál
z rokovania Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 14. 09. 2017
stiahnutý jeho predkladateľom, a to z dôvodu vystúpenia starostu Mestskej časti
Bratislava – Dúbravka, ktorý nesúhlasil so schválením dodatku k zámennej zmluve
a navrhol rokovať so žiadateľom a hľadať iné východiská. Z vyvolaných stretnutí vzišla
na podnet pána starostu MČ Dúbravka možnosť riešiť vzniknutú situáciu formou
zámeny pozemkov na ulici Pod záhradami vo vlastníctve žiadateľa za pozemky vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy na ulici Na vrátkach. Majetkovoprávnym
šetrením však bolo zistené, že mestský pozemok registra „C“ parc. č. 3400/160, k. ú.
Dúbravka navrhnutý do zámeny je v častiach zaťažený uplatnenými reštitučnými
nárokmi, ktoré dosiaľ nie sú právoplatne ukončené a bránia príprave zámeny.
Z dôvodu pretrvávajúcich ťažkostí s realizovaním navrhovanej výstavby parku
a polyfunkčného objektu na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Dúbravka parc. č. 882/1, parc. č.
882/2, parc. č. 882/17, parc. č. 882/91, parc. č. 882/92 a parc. č. 882/93, časovej a finančnej
náročnosti doteraz vykonaných krokov vyplynula teda z rokovaní prebiehajúcich za účelom
doriešenia vzniknutej situácie možnosť zámeny problematických pozemkov. Predmetom
zámeny by mali byť pozemky registra „C“ v k. ú. Dúbravka parc. č. 882/1 – ostatné plochy
vo výmere 2 003 m², parc. č. 882/2 – ostatné plochy vo výmere 2 385 m², parc. č. 882/17–
ostatné plochy vo výmere 1927 m², parc. č. 882/91 – ostatné plochy vo výmere 3 197 m²,
parc. č. 882/92 – ostatné plochy vo výmere 1 416 m² a parc. č. 882/93 – ostatné plochy
vo výmere 473 m², LV č. 6049 vo vlastníctve STRABAG-u za pozemok registra „C“ parc. č.
3400/160 – ostatné plochy vo výmere 13 450 m², LV č. 847 vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislavy. Presné výmery a prípadné doplatky na kúpnej cene sa spresnia podľa vôle
zmluvných strán. Na časti pozemku parc. č. 3400/160, k. ú. Dúbravka sú v súčasnosti
uplatnené reštitučné nároky podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov
k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku. Hlavné mesto ako povinná osoba nesmie preto
v súlade s § 5 ods. 3 tohto zákona tieto pozemky previesť do vlastníctva iného, nakoľko by
takýto právny úkon bol podľa zákona neplatný. Pristúpiť k rozpracovaniu, predloženiu
a schváleniu takejto zámeny je tak možné až po právoplatnom ukončení spomínaných
reštitučných konaní. Zmenou podmienky č. 2 bodu A. uznesenia MsZ č. 1427/2014 zo dňa
6.3.2014 v znení ako je navrhnutý, by sa vytvoril potrebný časový rámec na ukončenie

reštitučných konaní na dotknutých pozemkoch a mohol by sa riadne zahájiť proces
zámeny. Uvedený zámer je priamo zapracovaný v návrhu dodatku k Zámennej zmluve
v článku 1.
NÁVRH ZÁVEROV
Navrhujeme zmenu podmienky č. 2 bodu 1. časti A. uznesenia Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014 – predĺženie termínu na
odovzdanie parku do 31. 12. 2020.
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu
Oznámenie finančného oddelenia o pohľadávkach:
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov:
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Dúbravka.
Rešpektuje daný stav.

Dodatok č. 03 88 0187 14 01
k Zámennej zmluve
č. 03 88 0187 14 00
uzatvorená podľa § 611 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 : 388018714
IČO
: 00 603 481
(ďalej aj „hlavné mesto“)
a
STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 5475/B
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
IČO
: 31 355 161
zastúpená
: Ing. Juraj Hirner, konateľ
Ing. Juraj Bacmaňák, konateľ
(ďalej aj „STRABAG“)
(tiež spoločne „zmluvné strany“ a každý samostatne „zmluvná strana“)
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17. 4. 2014 Zámennú zmluvu č. 03 88 0187 14 00,
ktorej predmetom bola zámena pozemku vo vlastníctve spoločnosti STRABAG za pozemky
vo vlastníctve hlavného mesta.
2. Zmluvné strany majú záujem na úprave svojich vzájomných práv a povinností
vyplývajúcich im zo zámennej zmluvy.
3. Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu existencie obštrukcií a námietok podávaných
tretími osobami v územnom a stavebnom konaní, prípadne žalôb, ktoré bránia vydaniu
právoplatných rozhodnutí správnych orgánov potrebných pre realizovanie dohodnutej
výstavby parku bez zavinenia spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo
s. r. o., čím dochádza z objektívnych dôvodov k omeškaniu so splnením niektorých povinností
vyplývajúcich so Zámennej zmluvy č. 03 88 0187 14 00.
4. Z dôvodu pretrvávajúcich ťažkostí s realizovaním navrhovanej výstavby parku
a polyfunkčného objektu na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Dúbravka parc. č. 882/1, parc. č.
882/2, parc. č. 882/17, parc. č. 882/91, parc. č. 882/92 a parc. č. 882/93, časovej a finančnej
náročnosti doteraz vykonaných krokov hlavné mesto SR Bratislava na žiadosť spoločnosti
STRABAG vyhlasuje, že súhlasí s prípravou podkladov potrebných na predloženie materiálu
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do orgánov mesta k zámene pozemkov so spoločnosťou STRABAG Pozemné a inžinierske
staviteľstvo s. r. o. Predmetom zámeny majú byť pozemky registra „C“ v k. ú. Dúbravka parc.
č. 882/1 – ostatné plochy vo výmere 2 003 m², parc. č. 882/2 – ostatné plochy vo výmere
2 385 m², parc. č. 882/17– ostatné plochy vo výmere 1927 m², parc. č. 882/91 – ostatné
plochy vo výmere 3 197 m², parc. č. 882/92 – ostatné plochy vo výmere 1 416 m² a parc. č.
882/93 – ostatné plochy vo výmere 473 m², LV č. 6049 vo vlastníctve STRABAG-u za
pozemok registra „C“ parc. č. 3400/160 – ostatné plochy vo výmere 13 450 m², LV č. 847
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Nakoľko sú však na časti pozemku parc. č.
3400/160 uplatnené reštitučné nároky podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku a hlavné mesto ako povinná osoba
nesmie v súlade s § 5 ods. 3 tohto zákona tieto pozemky previesť do vlastníctva iného (takýto
právny úkon by bol podľa zákona neplatný), je možné pristúpiť k predloženiu a schvaľovaniu
takejto zámeny až po právoplatnom ukončení spomínaných reštitučných konaní.
5. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 za podmienok tu uvedených.
Čl. 2
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli, že posledná veta Článku V ods. 1 zámennej zmluvy sa
mení nasledovne:
pôvodný text „Spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. sa zaväzuje bezodplatne
previesť park ako aj všetky pozemky, ktoré budú parkom zastavané, v prospech Hlavného
mesta SR Bratislava v lehote do 60 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na park,
najneskôr však do 31. 12. 2017.“
sa nahrádza textom „ Spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r.
o. sa zaväzuje bezodplatne previesť park ako aj všetky pozemky, ktoré budú parkom
zastavané, v prospech Hlavného mesta SR Bratislava v lehote do 60 dní od právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia na park, najneskôr však do 31. 12. 2020.“
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zámennej zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom,
ostávajú nezmenené.
2. Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.
1427/2014 zo 06. 03. 2014 schválilo uznesením č ........... Mestské zastupiteľstvo hlavného
mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa ..................
3. Prijaté uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
4. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tohto dodatku stane neplatným, zostáva
platnosť ostatných ustanovení tohto dodatku nedotknutá.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že predchádzajúce obchodné meno spoločnosti
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. bolo ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Ak sa preto v zámennej zmluve alebo v tomto dodatku uvádza ZIPP BRATISLAVA spol.
s r.o. alebo ZIPP BRATISLAVA myslí sa tým spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske
staviteľstvo s. r. o.
6. 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.
7. Na znak súhlasu potvrdzujú tento dodatok svojimi podpismi.
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8. Tento dodatok sa vyhotovuje v 7-ich exemplároch, z ktorých 2 rovnopisy pre
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. a päť rovnopisov dodatku ostávajú
hlavnému mestu.
9. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
V Bratislave, dňa .....................

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

Predávajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

Kupujúci:
STRABAG Pozemné a inžinierske
staviteľstvo s. r. o.

________________________________
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

__________________________________
Ing. Juraj Hirner
konateľ

__________________________________
Ing. Juraj Bacmaňák
konateľ

