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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľností pod stavbou so súpis. č. 17793 pozemku registra „C“ KN v k. ú.
Ružinov, parc. č. 6074/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m², ktorý vznikol
z časti pozemku registra „E“ parc. č. 856/100 – vodné plochy vo výmere 413 m², zapísaného na
LV č. 7868, a predaj priľahlého pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1 –
záhrady vo výmere 428 m², ktorý vznikol z časti pozemku registra „E“ parc. č. 856/100 – vodné
plochy vo výmere 413 m², zapísaného na LV č. 7868 a z časti pozemku registra „E“ parc. č.
665/300 – ostatné plochy vo výmere 621 m², zapísaného na LV č. 7868, do podielového
spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša, v podiele ½, a Mgr. Marcely Berešovej, v podiele ½, za
kúpnu cenu celkom 49 100,80 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 62/2015 vypracovaného
spoločnosťou FINDEX, s.r.o. a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 95,60 Eur/m², čo pri
výmere spolu 448 m² predstavuje sumu 42 828,80 Eur.
Druhú časť kúpnej ceny tvorí náhrada za užívanie pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1
a parc. č. 5074/2 v spoločnej výmere 448 m² a vychádza zo sadzby 7,00 Eur/m²/rok za obdobie
dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcimi v sume 6 272,00 Eur v súlade
s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na
základe Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy a Rozhodnutia č.
33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude
kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradia spoločne a nerozdielne celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania
kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Dôvodová správa
PREDMET:

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1
a parc. č. 6074/2, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša
v podiele ½ a Mgr. Marcely Berešovej v podiele ½

ŽIADATELIA:

Mgr. Róbert Bereš
Mgr. Marcela Berešová

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV
parc. č.
6074/1
6074/2

druh pozemku
záhrady
zastavané plochy

výmera v m2
428
20
Spolu: 448 m2

_ _pozn._______________
„E“ 856/100, 665/300
„E“ 856/100

SKUTKOVÝ STAV
Predmet žiadosti
Predmetom predaja sú pozemky uvedené v špecifikácii.
Dôvod a účel žiadosti
Dňa 24.10.2012 hlavné mesto SR Bratislava obdržalo žiadosť Mgr. Róberta Bereša
o kúpu pozemkov parc. č. 6074/1,2, k. ú. Ružinov. V k. ú. Ružinov prebiehal v rokoch 2012 až
2015 register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP-Ružinov) z tohto dôvodu nebolo možné
žiadosti vyhovieť.
Po zápise ROEP-Ružinov do údajov katastra nehnuteľností podal Mgr. Róbert Bereš
novú žiadosť dňa 23.3.2015. Predaj pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta
SR Bratislavy uznesením č. 509/2016 zo dňa 26.5.2016, podľa ktorého bola kúpna cena zvýšená
na sumu 250,00 Eur/m².
Žiadatelia podaním zo dňa 23.6.2016 požiadali o prehodnotenie prijatého uznesenia,
z dôvodu, že ide o viac ako 250 % navýšenie kúpnej ceny oproti stanoveniu kúpnej ceny
nezávislým znalcom.
PPP zo dňa 02.11.2016 nesúhlasila s postúpením materiálu na prehodnotenie prijatého
uznesenia do MsZ a žiadala postupovať v zmysle prijatého uznesenia. Žiadatelia k uzatvoreniu
kúpnej zmluvy podľa prijatého uznesenia nepristúpili a podali novú žiadosť o predaj pozemkov
zo dňa 23.01.2017.
Žiadatelia sú podieloví spoluvlastníci každý v podiele ½ nehnuteľnosti v k. ú. Ružinov,
a to stavby so súpis. č. 17793 – záhradná chata, zapísaná na LV č. 7580, situovanej na pozemku
registra „C“ KN parc. č. 6074/2 v k. ú. Ružinov. Pozemok registra „C“ KN parc. č. 6074/1
v k. ú. Ružinov užívajú žiadatelia spolu so stavbou záhradnej chaty ako jeden celok.
Dané pozemky tvoria jeden ucelený, uzatvorený priestor prístupný výlučne
žiadateľmi. Žiadatelia prejavili záujem o majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov
k daným pozemkom za účelom scelenia si svojich nehnuteľností. Predajom pozemkov príde
k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym. Predaj je realizovateľný podľa ustanovenia
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Stanovenie kúpnej ceny
K navrhovanému predaju bol predložený znalecký posudok č. 62/2015 zo dňa
14.12.2015, ktorý vypracovala spoločnosť FINDEX s.r.o., so sídlom Čajakova 21, Bratislava,
IČO: 31 403 271, Ing. Henrietou Skákalovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, odvetvie
pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác, ktorá bola
vybraná na základe elektronického náhodného výberu znalcov.
Jednotková cena
Jednotková hodnota pozemkov registra „C“ parc. č. 6074/1,2 k. ú. Ružinov bola
stanovená znaleckým posudkom v sume 95,60 Eur/m2. Pri celkovej výmere 448 m2 kúpna cena
za dané pozemky predstavuje celkovú sumu 42 828,80 Eur.
Informatívna výška nájomného podľa Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného
mesta SR Bratislavy a Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy
Cena za užívanie predmetných pozemkov za uvedené obdobie vychádza zo sadzby 7,00
Eur/m²/rok, čo pri celkovej výmere 448 m2 predstavuje sumu 6 272,00 Eur a bola stanovená
v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli
stanovené na základe Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy
a Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Podľa stanoviska Sekcie
financií zo dňa 18.09.2017 hlavné mesto SR Bratislava neeviduje voči žiadateľom žiadne
neuhradené nedaňové pohľadávky.
Zdôvodnenie prevodu
Predaj pozemkov sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) 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 pozemku pod stavbou záhradnej chaty vo vlastníctve žiadateľov
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou.
Predaj pozemkov bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy č. 509/2016 zo dňa 26.05.2016 za cenu 250,00 Eur/m2.
Cena podľa vypracovaného Znaleckého posudku č. 62/2015 zo dňa 14.12.2015
predstavuje sumu 95,60 Eur/m2.
Žiadatelia listom zo dňa 23.6.2016
a podaním zo dňa 23.01.2017 požiadali
o prehodnotenie stanovenej výšky kúpnej ceny z dôvodu, že ide o viac ako 250 % navýšenie
kúpnej ceny oproti stanoveniu kúpnej ceny nezávislým znalcom.
Je nepochybné, že pozemky sú situované v bývalom koryte Dunaja vo svahovitom teréne,
od susednej záhrady sú oddelené vysokým oporným múrom. Oporný múr je vybudovaný
z betónu, osadením a stavebným riešením tvorí súčasť daných pozemkov, pričom vytvára
zábranu pre zosuv pôdy zo susedných parciel. Neustály tlak pôdy spôsobil, že oporný múr je
značne opotrebovaný, popráskaný a vyžaduje si celkovú rekonštrukciu. Bez nevyhnutnej opravy
múru a zastabilizovaní terénu nie je možné pozemky riadne využívať. Žiadatelia sa zaväzujú,
že na vlastné náklady zrekonštruujú oporný múr a vytvoria podmienky pre využívanie nie
len prevádzaných pozemkov ale aj pre susedné nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta.
Doposiaľ sa žiadatelia o dané pozemky riadne starajú, využívajú ich na rekreačné a záhradkárske
účely, pričom majú záujem oporný múr spevniť tak, aby nedochádzalo k prepadu zeminy zo
susednej parcely. Pre hlavné mesto sú pozemky neupotrebiteľné, vyžadujúce si neustále
obhospodarovanie s dôrazom na svahovitosť terénu a existenciu oporného múru.
Hodnota pozemkov stanovená znalcom zohľadňuje využitie pozemkov pre
rekreačné účely skutočnosť, že ide o lokalitu bývalého ramena Dunaja so špecifickým
komponentom – oporným múrom, ktorý predstavuje pre vlastníka pozemkov trvalú
ťarchu.

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 sú pozemky parc. č. 6074/1,2, funkčné využitie územia: málopodlažná
zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, rozvojové územie, regulačný kód C. Oddelenie
požaduje zabezpečiť stanovisko príslušného Dopravného úradu. ( V tomto prípade príslušným
odborným dopravným útvarom je Oddelenie dopravného inžinierstva Magistrátu hlavného mesta
SR Bratislava, ktorý v stanovisku zo dňa 02.03.2017 uvádza, že pozemky nie sú dotknuté žiadnym
výhľadovým zámerom dopravy)
Stanovisko technickej infraštruktúry:
Bez pripomienok.
Súborné stanovisko za oblasť dopravy:
V zmysle platnej územnoplánovacej komunikácie (ÚPN Bratislavy 2007, v znení zmien
a doplnkov) ako aj v zmysle spodrobňujúceho územnoplánovacieho dokladu: Urbanistickej
štúdie Prievoz – Nové Záhrady (sprac. Form-A a Form-projekt, rok 2000) záujmové pozemky
nie sú dotknuté žiadnym výhľadovým zámerom dopravy. Z hľadiska cestného správneho
orgánu sa oddelenie nevyjadruje. Ide o pozemky, ktoré nie sú v tesnej blízkosti miestnych
komunikácií I. a II. triedy. Nepríde k zásahu do komunikácií a verejného osvetlenia v správe
hlavného mesta. K predaju pozemku nie sú pripomienky.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene:
Súhlasí. Prevod pozemkov nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou mestskej
zelene, územnou a druhotnou ochranou prírody a krajiny.
Oznámenie finančného oddelenia
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom.
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov:
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom.
Oddelenie legislatívno-právne:
Neeviduje súdne konanie so žiadateľmi.
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Ružinov
Je súhlasné s podmienkou, že bude vydané súhlasné stanovisko príslušného Dopravného úradu
(požiadavka je splnená vydaním súhlasného stanoviska Oddelenia dopravného inžinierstva
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 02.03.2017).
Stanovisko Komisie fin. stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
z 05. 02. 2018
Komisia neschválila navrhované uznesenie a neschválila ani pozmeňovací/doplňujúci návrh.
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 637/2018 zo dňa 08. 02. 2018
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného
mesta SR Bratislavy prerokovať
„Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1 a parc. č. 6074/2,
Nové záhrady, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša a Mgr. Marcely
Berešovej“.

Kúpna zmluva
č. 04 88 ................ 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 : ............................
IČO
: 603 481
(ďalej len „predávajúci“)
a
1. Mgr. Róbert Beréš
2. Mgr. Marcela Berešová, rod.
(ďalej len „kupujúci“)
Čl. 1
Predmet zmluvy
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností registra „C“ KN v k. ú. Ružinov,
obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, a to pozemkov:
- parc. č. 6074/1 – záhrady vo výmere 428 m2, ktorá nie je zapísaná na LV, vznikla z
časti pozemku registra „E“ parc. č. 856/100 – vodné plochy vo výmere 413 m2,
zapísaného na LV č. 7868 a z časti pozemku registra „E“ parc. č. 665/300 – ostatné
plochy vo výmere 621 m2, zapísaného na LV č. 7868,
- parc. č. 6074/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, ktorá nie je zapísaná
na LV, vznikla z časti pozemku registra „E“ parc. č. 856/100 – vodné plochy vo
výmere 413 m2, zapísaného na LV č. 7868.
2. Kupujúci sú podieloví spoluvlastníci každý v podiele ½ nehnuteľnosti v k. ú.
Ružinov, a to stavby so súp. č. 17793 – záhradná chata, zapísaná na LV č. 7580, situovanej na
pozemku registra „C“ KN parc. č. 6074/2 k. ú. Ružinov.
3. Predávajúci predáva a kupujúci kupujú do spoluvlastníctva každý v podiele ½
nehnuteľnosti registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava
II, a to pozemky:
- parc. č. 6074/1 – záhrady vo výmere 428 m2, ktorá nie je zapísaná na LV, vznikla z
časti pozemku registra „E“ parc. č. 856/100 – vodné plochy vo výmere 413 m2,
zapísaného na LV č. 7868 a z časti pozemku registra „E“ parc. č. 665/300 – ostatné
plochy vo výmere 621 m2, zapísaného na LV č. 7868,
- parc. č. 6074/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, ktorá nie je zapísaná
na LV, vznikla z časti pozemku registra „E“ parc. č. 856/100 – vodné plochy vo
výmere 413 m2, zapísaného na LV č. 7868.
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Čl. 2
Kúpna cena
1. Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 odsek 3 tejto zmluvy za kúpnu
cenu celkom 49 100,80 Eur (slovom: .................. Eur) kupujúcim, ktorí nehnuteľnosti za túto
cenu kupujú do podielového spoluvlastníctva každý v podiele 1/2 .
2. Kúpna cena pozostáva z dvoch častí, a to z ceny nehnuteľností stanovenej
znaleckým posudkom č. 62/2015 zo dňa 14.12.2015 vypracovaným spoločnosťou FINDEX
s.r.o., Čajakova 21, Bratislava, evidenčné číslo: 900266, znalcom Ing. Henrietou Skákalovou,
znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností,
odhad hodnoty stavebných prác, ktorou bol predmet prevodu ohodnotený na sumu 95,60
Eur/m² a z náhrady za užívanie pozemkov parc. č. 6074/1,2 k. ú. Ružinov za obdobie 2 roky
spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcimi vo výške 7,00 Eur/m²/rok.
3. Kupujúci sú povinní spoločne a nerozdielne uhradiť dohodnutú časť kúpnej ceny
vychádzajúcu zo znaleckého posudku č. 62/2015 vo výške 42 828,80 Eur na účet hlavného
mesta SR Bratislavy IBAN SK8975000000000025826343, vedený v Československej
obchodnej banke, a. s., variabilný symbol č. .........., naraz do 30 dní odo dňa obojstranného
podpisu tejto kúpnej zmluvy.
4. Kupujúci sa touto zmluvou zaväzujú spoločne a nerozdielne uhradiť predávajúcemu
sumu 6 272,00 Eur ako náhradu za užívanie pozemkov parc. č. 6074/1,2 k. ú. Ružinov
o spoločnej výmere 448 m² za obdobie 2 roky spätne na účet hlavného mesta SR Bratislavy
IBAN SK5875000000000025828453 vedený v Československej obchodnej banke, a. s.,
variabilný symbol č. ............... do 30 dní odo dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej zmluvy
kupujúcimi. Cena za užívanie predmetných pozemkov za uvedené obdobie vychádza
zo sadzby 7,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných
vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia primátora č. 28/2011 a Rozhodnutia
primátora č. 33/2015.
5. Kupujúci sú ďalej povinní spoločne a nerozdielne uhradiť náhradu za vypracovanie
znaleckého posudku č. 62/2015 vo výške 165,00 Eur na účet hlavného mesta SR Bratislavy
IBAN SK7275000000000025827813, vedený v Československej obchodnej banke, a. s.,
variabilný symbol č. ........... do 30 dní odo dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kupujúci nezaplatia riadne a včas kúpnu
cenu, sú povinní 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 sú
kupujúci, v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas, povinní zaplatiť predávajúcemu
spolu s omeškanou platbou, úroky z omeškania podľa ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho
zákonníka.
Čl. 3
Ťarchy
1. Predávajúci vyhlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach 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 spoločne a nerozdielne nezaplatia kúpnu cenu a náklady za vypracovanie znaleckého
posudku č. 62/2015 v stanovenej lehote a výške.

3

2. Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá.
Čl. 5
Osobitné ustanovenia
1. Prevod nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR
Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa ............2018 uznesením č. ......../2018, v súlade
s § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prevod pozemku pod stavbou záhradnej chaty v podielovom
spoluvlastníctve kupujúcich vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
2. Kupujúci vyhlasujú, že im je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy
dobre známy a že ho kupujú v takom stave, v akom sa nachádza.
4. Kupujúci boli oboznámení so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľností uvedených v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to
so stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 10.02.2017, oddelenia životného
prostredia a mestskej zelene zo dňa 02.03.2017, súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo
dňa 02.03.2017, a stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 15.02.2017 a zaväzujú sa
dodržiavať podmienky v nich stanovené.
5. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6. Kupujúci sa zaväzujú, že uhradia správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností.
7. Kupujúci sa touto zmluvou zaväzujú, že v lehote do 90 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu v ich prospech k predmetu tejto zmluvy
predložia Okresnému úradu Bratislava, Katastrálnemu odboru vypracovaný
geometrický plán na oddelenie pozemkov a zápis vlastníckeho práva do registra „C“
KN, ktorým príde k usporiadaniu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 6074/1,2 k. ú.
Ružinov. V prípade, ak si kupujúci túto povinnosť v stanovenej lehote nesplnia je
oprávnené hlavné mesto SR Bratislava požadovať od kupujúcich zmluvnú pokutu vo
výške 2 000,00 eur.
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.
5. Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú účastníci tejto zmluvy viazaní
dohodnutými podmienkami zmluvy.
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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 obdržia po podpise zmluvy obidvomi
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich im z tejto
zmluvy, rovnopis zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcim až po podaní návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Štyri rovnopisy zmluvy ostávajú
predávajúcemu.
V Bratislave, dňa .....................

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

Predávajúci:

Kupujúci:

________________________________
JUDr. Ivo Nesrovnal
hlavné mesto SR Bratislava

____________________________
Mgr. Róbert Bereš

_______________________________
Mgr. Marcela Berešová

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 5.2.2018
___________________________________________________________________________

k bodu 30
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1 a parc. č. 6074/2, - Nové
záhrady, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša a Mgr. Marcely Berešovej
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní
materiálu odporúča MsZ schváliť návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č.
6074/1 a parc. č. 6074/2, - Nové záhrady, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša
a Mgr. Marcely Berešovej , ostatné podľa predloženého návrhu uznesenia
Hlasovanie:
prítomní: 10, za: 0, proti: 5, zdržal sa: 5
Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 5.2.2018

