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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 

I. alternatíva  
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v znení 
neskorších predpisov, predaj nehnuteľností v k. ú. Lamač, a to pozemkov registra C-KN parc. č. 
737 – zastavané plochy vo výmere 552 m2, parc. č. 738 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
26 m2, parc. č. 739  – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2,  v spoluvlastníckom podiele 
1/6, zapísaných na LV č. 1530, ako aj  pozemku parc. č. 740 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 200 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/6, zapísanom na LV č.1588  a stavby súp. č. 1267- 
rodinný dom postavenej na pozemku parc. č. 740 v spoluvlastníckom podiele 1/6, zapísanej na LV 
č. 1588, Milanovi Buranovi, , za celkovú kúpnu cenu  16 118,- Eur,   
 
II. alternatíva 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v znení 
neskorších predpisov, predaj nehnuteľností v k. ú. Lamač, a to pozemkov registra C-KN parc. č. 
737 – zastavané plochy vo výmere 552 m2, parc. č. 738 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
26 m2, parc. č. 739  – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2,  v spoluvlastníckom podiele 
1/6, zapísaných na LV č. 1530, ako aj  pozemku parc. č. 740 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 200 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/6, zapísanom na LV č.1588  a stavby súp. č. 1267- 
rodinný dom postavenej na pozemku parc. č. 740 v spoluvlastníckom podiele 1/6, zapísanej na LV 
č. 1588, Milanovi Buranovi,  za celkovú kúpnu cenu 1 612,- Eur,   
 
s nasledujúcimi 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  :           Návrh na predaj nehnuteľností v k. ú. Lamač, pozemkov registra 
C-KN,  parc. č. 737, parc. č. 738, parc. č. 739, parc. č. 740 v podiele  
1/6 a stavby súp. č. 1267 v podiele 1/6 

 
ŽIADATE Ľ  : Milan Buran 
      
 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
POZEMKY: 
 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
parc. č. 737          zastavané plochy a nádvoria                552      hl.m.SR BA - spol. podiel 1/6                               
parc. č. 738      zastavané plochy a nádvoria                   26     hl.m.SR BA- spol. podiel 1/6 
parc. č. 739      zastavané plochy a nádvoria           36     hl.m.SR BA- spol. podiel  1/6 
LV č. 1530, ďalší podieloví spoluvlastníci sú Eva Ohradzanská v podiele 1/6, Milan Buran 
v podiele 2/6, Lenka Zmijová v podiele 1/12, Rudolf Brutenič v podiele 1/6, Peter Brutenič                    
v podiele 1/12 
 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
parc. č. 740            zastavané plochy a nádvoria              200        hl.m.SR BA-  spol. podiel 1/6 
LV č. 1588, ďalší spoluvlastník je Milan Buran v podiele 5/6 
 
STAVBA: 
stavba súp. č. 1267, postavená na parc. č. 740 – rodinný dom, zapísaná na LV č. 1588,                           
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v podiele 1/6 a Milana Burana  v podiele 5/6    
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je spoluvlastníkom nehnuteľností v k. ú. Lamač, v podiele 1/6, 
a to pozemkov parc. č. 737, parc. č. 738, parc. č. 739, parc. č. 740 a stavby súp. č. 1267 postavenej 
na pozemku parc. č. 740. 
 Žiadateľ prejavil záujem o predaj spoluvlastníckeho podielu  hlavného mesta na 
horeuvedených nehnuteľnostiach, pričom aj on sám je ich spoluvlastníkom. Pozemky parc. č. 737, 
parc. č. 738, parc. č. 739 vlastní v podiele 2/6, stavbu súp. č. 1267 – rodinný dom v podiele 5/6  
a pozemok parc. č. 740, na ktorom je stavba postavená vlastní  v podiele 5/6.. 
 Pôvodným vlastníkom horeuvedených nehnuteľností bol Dr. Jozef Mrázek, ktorý v roku 
1949 emigroval do cudziny a bol odsúdený na trest odňatia slobody na 15 rokov a na trest 
prepadnutia ½ majetku. V dôsledku toho sa vlastníkom daných nehnuteľností v podiele 1/6 stal 
Československý štát – Správa bytového hospodárstva a stavebníctva pri ÚNV v Bratislave.  
 Neskôr na základe rozhodnutia Obvodného národného výboru v Bratislave Staré Mesto zo 
dňa 4.5.1956 bola vyznačená zmena správy týchto nehnuteľností na Obvodný národný výbor 
Bratislava – Vinohrady a tak nehnuteľnosti boli následne zapísané na LV č. 1588 a LV č. 1530   
do vlastníctva Hlavné mesto SR Bratislava. 
 Žiadateľ až pri dedičskom konaní zistil, že nie je majoritným vlastníkom predmetných 
nehnuteľností. Ďalej zistil, že Dr. Jozefa Mrázeka v roku 1990 v plnej miere rehabilitovali a jeho 
otec Ilja Buran, dedič nehnuteľností po svojej manželke Alžbete Buranovej, ktorá bola sestrou Dr. 
Jozefa Mrázeka, si  v zákonnej lehote neuplatnil reštitučný nárok. Pravdepodobným dôvodom jeho 



nečinnosti bol  jeho zlý zdravotný stav. V dôsledku týchto skutočností hlavné mesto SR Bratislava 
zostalo aj naďalej spoluvlastníkom daných nehnuteľností.    
 Žiadateľ o predaj má záujem o predaj nehnuteľností uvedených v špecifikácii v  podiele 
hlavného mesta, nakoľko k nim chce majetkovoprávne usporiadať svoj vzťah. V žiadosti o predaj 
žiadateľ ďalej uvádza, že rodinný dom súp. č. 1267, v ktorom žije má vyše 100 rokov a je v zlom 
technickom stave, preto na jeho údržbu už minul nemálo finančných prostriedkov. Ich presný 
výpočet je súčasťou príloh k materiálu. Československý štát ako aj hlavné mesto SR Bratislava 
nikdy neprispievalo na údržbu týchto nehnuteľností.  
 Žiadateľ preto navrhuje, aby pri stanovení kúpnej  ceny bolo prihliadnuté na všetky 
horeuvedené skutočnosti. Uvádza, že Mestská časť Bratislava – Lamač  v obdobnom prípade 
previedla nehnuteľnosti do vlastníctva občana za symbolické jedno euro. 
 Predaj nehnuteľností uvedených v špecifikácií sa navrhuje schváliť ako prípad predaja 
podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo podľa ust. § 9a ods. 8 písm. 
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 Podľa znaleckého posudku č. 57/2011, vyhotoveného Ing, Pavlom Encingerom – znalcom 
z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností,   cena pozemkov 
parc. č. 737, parc. č. 738, parc. č. 739, parc. č. 740 v podiele1/6 predstavuje sumu 12 255,52 Eur. 
Cena za rodinný dom súp. č. 1267 v podiele 1/6 je stanovená na sumu 2 521,89 Eur. Súčasťou 
ceny je podľa znaleckého posudku aj cena drobnej stavby, a to skladu postaveného na parc. č. 739, 
ktorá v podiele 1/6  predstavuje sumu 1276,70 Eur. Takisto je súčasťou ceny aj cena vonkajších 
úprav, t. z. cena prípojky vody, kanalizácie, zemného plynu a elektro, ktorá v príslušnom 
spoluvlastníckom podiele hlavného mesta predstavuje sumu 63, 28 Eur. To znamená, že celková 
cena za hore uvedené nehnuteľnosti v podiele hlavného mesta SR Bratislavy predstavuje sumu 
16117,39 Eur. 
 Podľa § 140 Občianskeho zákonníka ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel majú 
spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú 
o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. 
Keďže pozemky parc. č. 737, parc. č. 738, parc. č. 739 sú vo vlastníctve viacerých 
spoluvlastníkov, a to v spoluvlastníctve pani Evy Ohradzanskej v podiele 1/6, pána Milana Burana 
v podiele 2/6, pani Lenky Zmijovej v podiele 1/12, pána Rudolfa Bruteniča v podiele 1/6, 
hlavného mesta SR Bratislava v podiele 1/6 a pána Petra Bruteniča v podiele 1/12, vyzvali sme 
uvedených spoluvlastníkov, aby buď svoje predkupné právo využili, alebo nám predložili dohodu 
o výkone predkupného práva, v ktorej písomne deklarujú svoj súhlas s predajom 
spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta do výlučného vlastníctva pána Milana Burana. 
Spoluvlastníci sa na výkone predkupného práva dohodli tak, že s predajom podielu hlavného 
mesta do výlučného vlastníctva Milana Burana súhlasili.  
 Predmetný materiál bol dňa 29.9.2011 stiahnutý z rokovania mestského 
zastupiteľstva za účelom preskúmania možnosti znížiť navrhovanú kúpnu cenu. Vzhľadom 
k tomu, že na magistráte hlavného mesta evidujeme veľké množstvo žiadostí, kde nás občania 
žiadajú o zohľadnenie kúpnej ceny z dôvodu, že si v zákonom určenej dobe neuplatnili reštitučný 
nárok, predkladáme materiál na rokovanie do orgánov hlavného mesta opätovne s pôvodne 
navrhovanou cenou. Predpokladáme, že zníženie kúpnej ceny žiadateľovi by sa stalo precedensom 
pre riešenie mnohých obdobných prípadov. 
 Na základe rokovania komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta, ktoré sa konalo dňa 8.11.2011, sme do návrhu uznesenia pridali druhú 
alternatívu,  a to predať dané nehnuteľnosti za cenu 1612,-Eur.  
 
 
 
 
 
 



 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
Vyjadrenie oddelenia územného rozvoja mesta 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien  a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktoré súčasťou je pozemok parc. č. 740, k. ú. Lamač, funkčné využitie územia: 
málopodlažná zástavba obytného územia.   
Vyjadrenie oddelenia územného plánovania 
Bez pripomienok 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy 
Bez pripomienok. 
Súborné stanovisko 
Bez pripomienok. 
Oddelenie mestskej zelene  
Bez pripomienok.  
Finančné oddelenie 
Neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Hlavné mesto SR Bratislava nemá voči žiadateľovi žiadne pohľadávky 
 
Stanovisko Starostu MČ Bratislava – Lamač 
Starosta MČ Bratislava – Lamač súhlasí s predajom pozemku parc. č. 740 k. ú. Lamač v podiele 
1/6, ako aj s predajom stavby súp. č. 1267 v podiele 1/6, ktorá je na danom pozemku postavená.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































Kúpna zmluva 
č. ........................... 

 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:  Milanom Ftáčnikom, primátorom mesta 
Peňažný ústav: VÚB, a.s., Bratislava, pobočka Gorkého 
Číslo účtu:  1767675956/0200 
Variabilný symbol: ............................ 
IČO:   603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 

a 
 
Milan Buran, rod. Buran, nar. ................, rod. č. .................,  
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1 
 
 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Lamač, a to pozemkov 
registra „C” parc. č. 737 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 552 m2, parc. č. 738 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2,  pozemku parc. č. 739 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 36 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/6, zapísaných na LV č. 1530, ako 
aj pozemku parc. č. 740 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 200 m2, v spoluvlastníckom 
podiele 1/6, zapísanom na LV č. 1588 a stavby súp. č. 1267 – rodinný dom postavenej na 
pozemku parc. č. 740 v spoluvlastníckom podiele 1/6, zapísanej na LV č. 1588. Pozemky sa 
nachádzajú v okrese Bratislava IV, v obci Bratislava – mestská časť Lamač. 
 
 2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva nehnuteľnosti,               
v k . ú. Lamač, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a to pozemky registra „C“, parc. 
č. 737 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 552 m2, parc. č. 738 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 26 m2, parc. č. 739 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2,  
všetky v spoluvlastníckom podiele1/6, zapísané na LV č. 1530, ako aj pozemok parc. č. 740 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 200 m2, v spoluvlastníkom podiele 1/6, zapísaný na 
LV č. 1588 a  stavbu súp. č. 1267 – rodinný dom postavenú na pozemku parc. č. 740, 
v spoluvlastníkom podiele 1/6, zapísanú na LV č. 1588.    
Predaj nehnuteľností,  a to pozemkov registra „C”, parc. č. 737, parc. č. 738, parc. č. 739, a 
parc. č. 740, a tiež stavby súp. č. 1267 sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
   

 
 
 
 
 



Čl. 2 
 
 1) Predávajúci predáva  a kupujúci kupuje nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 ods. 2 tejto 
zmluvy za celkovú kúpnu cenu ...........,- Eur (slovom.......................... Eur). 
 
 2) Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy na svojom zasadnutí dňa ................ uznesením č. ......................  
 
 3) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu na účet predávajúceho             
č. 1767675956/0200, vedený vo VÚB, a.s., Bratislava, pobočka Gorkého, variabilný symbol  
č.  ......................naraz, do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 
 
 4) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď 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 § 545 ods. 2 
zákona č. 40/1964 Zb. a predávajúci je oprávnený požadovať tiež náhradu škody spôsobenú 
nezaplatením dlžnej čiastky, ktorá presahuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. Rovnako 
v prípade riadneho a včasného neuhradenia kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť 
predávajúcemu spolu s omeškanou platbou aj úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 
Občianskeho zákonníka. 
 

Čl. 3 
 
 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 
 

      1) Pozemky registra „C“ parc. č. 737, parc. č. 738, parc. č. 739  k. ú. Lamač sú podľa 
čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy predmetom predaja v podiele 1/6. Dané pozemky sú na LV č. 1530 
zapísané do spoluvlastníctva pani Eve Ohradzanskej  v podiele 1/6, pánovi  Milanovi 
Buranovi v podiele 2/6, pani Lenke Zmijovej v podiele 1/12, pánovi Rudolfovi Bruteničovi 
v podiele 1/6, hlavnému mestu SR Bratislava v podiele 1/6 a pánovi  Petrovi Bruteničovi 
v podiele 1/12.  

 
            2) Spoluvlastníci uvedení v ods. 1 tohto článku sa dohodli, že neuplatnia svoje 
predkupné právo pri prevode spoluvlastníckeho podielu hlavného mesta na pozemkoch parc. 
č. 737, parc. č. 738, parc.č. 739 do výlučného vlastníctva pána Milana Burana. Predmetná 
dohoda o výkone predkupného práva je neoddeliteľnou časťou  tejto zmluvy.     
  
 
 
 
 
 



 
  

Čl. 5 
 

 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.  

 
 

Čl. 6 
 
 1) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy 
dobre známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 
 
 2) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľností uvedených v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 11.3.2011, zo stanoviskami oddelenia 
generelov technickej infraštruktúry zo dňa 24.2.2011 a  11.8.2011,  oddelenia mestskej zelene 
zo dňa 23.2.2011 a 19.7.2011 a so súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 
22.3.2011. Kupujúci berie tieto stanoviská na vedomie 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.   
 
 4) Znaleckým posudkom č. 57/2011 zo dňa 22.3.2011, vyhotoveným Ing. Pavlom 
Encingerom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, bola 
cena pozemkov parc. č. 737, parc. č. 738, parc. č. 739, parc. č. 740 v podiele 1/6 ohodnotená 
na sumu 12 255,52 Eur. Cena za rodinný dom súp. č. 1267 v podiele 1/6 bola ohodnotená na  
2 521,89 Eur a súčasťou ceny je podľa znaleckého posudku aj cena drobnej stavby, a to 
skladu postaveného na parc. č. 739, ktorá v podiele 1/6 bola ohodnotená na 1276,70 Eur. 
Takisto je súčasťou ceny aj cena vonkajších úprav, t. z. cena prípojky vody, kanalizácie, 
zemného plynu a elektro, ktorá v príslušnom spoluvlastníckom podiele hlavného mesta bola 
ohodnotená na 63, 28 Eur.   
 
 
 

Čl. 7 
 
 1) Platnosť kúpnej zmluvy a obligačno právne účinky tejto zmluvy nastanú dňom jej 
podpisu oboma zmluvnými stranami. Vecno právne účinky tejto kúpnej zmluvy, t. z. prechod 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nastane dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva 
v katastri nehnuteľností. 
 
 2) Táto zmluva je podľa ust. § 5a  ods. 1  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.  
 



 3) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podávajú predávajúci a kupujúci po 
zaplatení kúpnej ceny pri dodržaní podmienok stanovených v článku 2 tejto zmluvy. Za 
zaplatenie kúpnej ceny sa považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania 
so zaplatením kúpnej ceny podávajú predávajúci a kupujúci návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto zmluvy. 
 
 4) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predávanej nehnuteľnosti vkladom do katastra 
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného 
rozhodnutia o jeho povolení príslušnou správou katastra. Rozhodnutie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom jeho  vydania. 
 
 5) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými 
podmienkami zmluvy. 
 
 6) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí 
kupujúci pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    
 
 7)  Kupujúci súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely tejto kúpnej zmluvy a 
so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v znení neskorších predpisov.  
 
 

Čl. 8  
 
 1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú 
predložené Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu k návrhu na vklad vlastníckeho 
práva, tri rovnopisy obdrží predávajúci. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy oboma 
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto 
zmluvy, rovnopis mu predávajúci 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 .......................... 
 
 
 
PREDÁVAJÚCI:     KUPUJÚCI:  
 
za Hlavné mesto SR Bratislava    
 
 
 
....................................................   ............................................... 
        Milan Ftáčnik                         Milan Buran 
             primátor                                                    



















 


