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Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

1. V súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj pozemku v Bratislave v k.ú. Dúbravka a to pozemku registra „C“ 
katastra nehnuteľností parc.č. 3600/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2,                       
Ing. Bohumírovi Beťkovi, za cenu 245,- Eur/m2, t.z. za cenu celkom 275,- Eur. 
Celková cena pozostáva z dvoch častí, 
Prvá časť celkovej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č.25/2012 vo výške 245,- 
Eur/m2  čo pri výmere 1 m2 predstavuje sumu celkom 245,- Eur. 
Druhá časť celkovej ceny vo výške 30,- Eur tvorí náhradu za užívanie predmetného pozemku 
za obdobie dvoch rokov spätne a vychádza zo sadzby 15 Eur/m2/rok v súlade s Pravidlami 
evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe 
Rozhodnutia primátora č. 28/2011,  
s podmienkami : 
 
    1.1 Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 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. 

 
     1.2 Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy  

obidvoma zmluvnými stranami. 
 
2. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 258/2009 Z.z., nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, pozemku registra „C“ parc. č. 3600/12 – lesné pozemky o výmere 384 m2, 
vytvoreného podľa geometrického plánu č. 2/2008 vyhotoveného dňa 28.01.2008 Ing. 
Kamilom Froncom, zameraný a odčlenený z pozemku registra „C“ parc. č. 3600/1,  pre Ing. 
Bohumíra Beťka, na dobu neurčitú, za účelom užívania pozemku ako záhrady susediacej 
s rodinným domom, za nájomné 6,– Eur/m2/rok, s podmienkou : 

 
     Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v mestskom 

zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, 
toto uznesenie stratí platnosť. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dôvodová správa 



 
PREDMET :   Predaj a nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Brižitská ul. 
 
ŽIADATE Ľ :  Ing. Bohumír Beťko 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV REGISTRA „C“ : 
                                                                                            Celková            Výmera na 
     K.ú.              Parc. č.              LV č.       druh pozemku          výmera         predaj/prenájom        účel využitia   

Dúbravka      3600/11*       847     zast. plochy a       1 m2       1 m2     predaj – pozemok 
              nádvoria            pod stavbou rod. 
                 domu                                                                                                                       
Dúbravka      3600/12**     847    lesný pozemok       384 m2            384 m2     záhrada - nájom   
  
* pozemok parc. č. 3600/11 o výmere 1 m2 bol odčlenený geometrickým plánom  z pozemku 
parc. č. 3600/1 a zapísaný na list vlastníctva č. 847 hlavného mesta SR Bratislavy po zameraní 
skutkového stavu rozostavanej stavby rodinného domu. 
**pozemok bol oddelený geometrickým plánom z pozemku registra „C“ parc. č. 3600/1 – vo 
výmere 45 715 m2, druh pozemku – lesný pozemok v k.ú. Dúbravka.  
Pozemok parc. č. 3600/1 je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy zapísaný v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 847. Pozemok bol Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-
1070-07-00 zo dňa 15.10.2007 prenajatý Mestským lesom v Bratislave. Dodatkom č. 08-83-
1070-07-05 zo dňa 28.3.2012 bol predmetný pozemok parc. č. 3600/1 vyňatý z predmetu 
nájmu uvedenej nájomnej zmluvy.  
 
 
ÚČEL :  
predaj - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod rozostavanou stavbou rodinného domu 
vo vlastníctva žiadateľa 
nájom - užívanie záhrady k stavbe rozostavaného rodinného domu na pozemkoch registra „C“ 
parc. č. 219/8 a 219/7 v k.ú. Dúbravka, na ulici Brižitská v Bratislave vo vlastníctve žiadateľa, 
 
DOBA  NÁJMU  :  na dobu neurčitú 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO :  je stanovená v zmysle „Rozhodnutia             
č. 28/2011 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú ceny 
prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno“, vo výške: 6,00 Eur/m2/rok, čo pri 
výmere 384 m2 predstavuje nájomné 2 304,– Eur/ročne. 
 
VÝŠKA KÚPNEJ CENY : na ocenenie pozemku bol vypracovaný znalecký posudok            
č. 25/2012 zo dňa 25.4.2012 vypracovaný znalcom Ing. Igorom Kropáčom, znalcom z odboru 
stavebníctvo, Veternicová 1, Bratislava, kde cena za 1 m2 predstavuje sumu 245,–Eur.  
 
SKUTKOVÝ  STAV :  
 
PREDAJ 
 Žiadateľ Ing. Bohumír Beťko, bytom v Bratislave, požiadal o odkúpenie pozemku v k.ú. 
Dúbravka, a to parc.č.3600/11 – zastavaná plocha vo výmere 1 m2 za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou rodinného domu. Predmetný pozemok 
žiadateľ zabral stavebnou činnosťou pri výstavbe rodinného domu. Pozemok, ktorý žiadateľ 
žiada odkúpiť sa nachádza v území, ktoré v zmysle územnoplánovacej  informácie patrí do 
funkčnej plochy – územia prírodnej zelene,  les, ostatný lesný pôdny fond.   
 Listom zo dňa 7.7.2011 sme požiadali o stanovisko Mestské lesy v Bratislave, ktoré 
nám oznámili, že s predajom predmetného pozemku súhlasia za splnenia nasledujúcich 
podmienok:  



 
1. Okrem pozemku parc.č.3600/11 v k. ú. - Dúbravka bude súčasne usporiadaný právny 

vzťah medzi hlavným mestom SR Bratislavou ako vlastníkom pozemku a žiadateľom aj 
k časti pozemku parc.č.3600/1– lesný pozemok vo výmere 384 m2 v k.ú. Dúbravka, 
ktorý má žiadateľ zabratý bez právneho vzťahu od 30.10.2007 a využíva ho ako dvor 
a záhradu . 

2. Zmluva o nájme pozemkov č.08 83 1070 07 00, ktorou boli predmetné pozemky 
prenajaté mestským lesom, bude o predmet nájmu a predaja majetkovoprávne 
usporiadaná – zúžená. 

3. Mestské lesy v Bratislave nebudú znášať žiadne náklady súvisiace s vynímaním časti 
lesného pozemku parc.č.3600/1 v k. ú. Dúbravka z lesného pôdneho fondu z titulu 
majetkovoprávneho doriešenia záberu časti lesného pozemku.    

 
Vlastník stavby požiadal o nájom pozemku parc.č. 3600/1 a materiál bol predložený do 
operatívnej porady primátora dňa 23.4.2012. 
Znaleckým posudkom č.25/2012,  vypracovaným znalcom Ing. Igorom Kropáčom, bola 
jednotková hodnota pozemku určená v sume 242,59 Eur. 
Predaj predmetnej nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku pod stavbou. 
 
STANOVISKÁ K PREDAJU : 
Oddelenie územného rozvoja mesta 
Záujmový pozemok sa v zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 
v znení zmien a doplnkov nachádza na rozhraní dvoch funkčných plôch: 
1.málopodlažná zástavba 
2.územia prírodnej zelene – les, ostatný pôdny fond. 
Oddelenie územného plánovania 
Jedná sa o stabilizované územie s funkčným využitím – les, ostatný lesný pôdny fond. 
Referát generelov technickej infraštruktúry , bez pripomienok. 
Súborné stanovisko oddelenia koordinácie dopravných systémov 
Nemajú pripomienky. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Neevidujú pohľadávky voči žiadateľovi. 
Finančné oddelenie 
V dostupných dokladoch, ktoré boli doručené na finančné oddelenie sa nenachádzajú žiadne 
pohľadávky. 
 
O stanovisko starostu mestskej časti Bratislava – Dúbravka bolo požiadané. 
 
 
NÁJOM 
   Nájom pozemku uvedený v návrhu uznesenia je predložený ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z. zo dňa 16.06.2009, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 Listom zo dňa 10.06.2011 požiadal žiadateľ hlavné mesto SR Bratislavu o nájom 
predmetného pozemku na požadovaný účel, nakoľko bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami – 
rozostavaným rodinným domom na pozemkoch registra „C“ parc. č. 219/8 a 219/7 a dvorom 
nachádzajúcim sa na pozemkoch registra „C“ parc. č. 219/1, 213/15 v k.ú. Dúbravka, ktoré sú 
vo vlastníctve žiadateľa, zapísané v katastri nehnuteľností na listoch vlastníctva č. 3554, 4558 
a č. 4508. 
 Žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol, že má záujem o dlhodobý nájom na dobu 50 rokov. 
Dlhodobý nájom dotknutého pozemku, by však v tomto prípade nebolo možné zapísať do 



katastra nehnuteľností, nakoľko ide o drobenie lesného pozemku (ktorý svojím určením nie je 
stavebným pozemkom). Z uvedeného dôvodu bude nájom riešený uzatvorením zmluvy na dobu 
neurčitú.   
 Predmetný pozemok je oplotený formou oporných múrov. 
 Vzhľadom na polohu a účel využitia, tento pozemok môže využiť len žiadateľ. Keďže 
ide o špecifickú situáciu prenechania majetku mesta do nájmu predkladáme tento návrh ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
STANOVISKÁ  K  NÁJMU : 
• Oddelenia dopravného plánovania a riadenia dopravy – v zmysle ÚPN pozemok nie je 

dotknutý žiadnym dopravným zámerom.  
• Oddelenia prevádzky dopravy – nájom nezasahuje do komunikácií v správe hlavného mesta 
• Oddelenia cestného hospodárstva – nájom nezasahuje do komunikácie v správe oddelenia 

cestného hospodárstva a verejného osvetlenia 
• 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. 3600/1, funkčné využitie územia : občianska vybavenosť lokálneho významu, kód 
202; charakteristika – les, ostatný lesný pôdny fond, kód 1001, t.j. územia slúžiace 
predovšetkým na hospodárske, rekreačné, vodohospodárske, ekostabilizačné, hygienické 
a iné funkcie, plochy s alebo bez porastov, priestory manipulačné a pod. 

• Mestské lesy v Bratislave – súhlasia s majetkovoprávnym usporiadaním pozemku pre dvor 
a záhradu. 

• Stanovisko starostu mestskej časti Bratislava – Dúbravka  - bolo vyžiadané listom zo dňa 
18.4.2012 

 
 Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 16.5.2012, kde pri hlasovaní 
nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
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VYPIS Z KATASTRA NEHNUTEI]NOSTi
: 10I Er atislava IV

ob.c : 529 349 BA n.i. DUBF-AVKA
i- - L - -e --em.: ll6 199 DUBtuL/Ii

viPIs Z LIsTU VLASTNiCTVA t.455s

aASi Ar i'iAJETKovA PoDSTATA

Stavby

U.laje aklual ne k : 04 .Il1 .2012
Datun vyholovenia: 18 - 04.20.12
aas .ryhotovenia : 10:2 5: 41

Sipisire Na parcele DrLrh Popis
'by -vbl

Druh Uniesl,
cnr. n. sravoy

219/a 21 rozostavani rodanni dom
2!9/1 21 rozostavani rodanni don

3600/11 21 rczostavani.odinni don
1

:1

larceiy 219,/8 a 2I9/1 pa(i stavbani sLi evidovan6 na LV a. 3554.
!arceia 3600/l I tod stavbou je evido"an: na LV d. 847.

rnd druhL stariby
2r -

1dd uniestnenia starby
'-b1 ps.- o po \

a}-si B: vLASTNlcr A rNa opp.AvNENa osoBy

Por. trie?viskc, neno (4:zcv) , rodne f,riezvisio, cl-trm.arodenia, rodn6 ilslo (ICOI
i:s]c a miesl:o trval4ho pobyiu {srdlor vL.st.ik., itroluvlastnrcky podiel

rjaa: t ni k pranneho vzllahu: vlaslnik

1 Belko Eohunir r. F.fr.. tn- a lvana Belkova , Bratrsfava,
1, Brarislava)

D.ilun! narouerrld. Da tun narodenia:
Spoluvlast.icky podiel | 1/1

! iiul radobldrutra
st..iebni t.voL:aie i. D-244 4 /,4 34 9- l 1 l / 1\,/ 34 / E / 4 / Sz zo dna 14. 10 - 2004

a.L: i c, ir-rlcHY

'/alcanl pre!.' r p.ospech Tatra banky, a.s./ Braiislava (IaO: 0068rt930) podla v-11490/01 zo
.liia 21.r15.2007 na rozostavani rodir., dom .r p-rcelach i. 219/8, 2I9/1 , 36AA/IL

Vyhol.rore fnsrrmom \llsli AN V|G( 2001 i
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PARCDLY fesistra "C" evidovan€ na kataslrdlDei maDc
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! a2 lozemku

SpOsob Druh UmiesL. Prariy
vyuz.P. chr. n poz--mku !.ziaa

2rt/1
2It/2
219/ l
219/8
2r9/9

131 ostain6 plochy

55 Zasta./an: plocLy a na.lvo:.ia
94 Zastavan6 !lochy a nedvoria
5 os tarn6 pl..hy

31 2
4 244 1

26
26
3l

I
2
2

5,..;1v!y na piLrcel;ch 2!9/i a 279/E st evidovan6 nj LV a. 4558.

ro.l sDasoru vyu:llan ia pczenkLr

26 _

37

Kdd Crtrhu chrenenej nehnutelnosri
:c4 - ochranne pasmc nehnuietnej kutrIrnej paniarky, panrarkor.ej rezer.,a.iealebo paniat kovei z6ny

la.i uriestr-rcnia po2emkd
L pozenok je lniesin:!i v zasta,anon irzeni obcr
2 - pozemok te uniesrneni minc zastavaneho Lizenia obce

],Isi FI 
'],A5TNi.T 

A INi oDiAvNENi oSoBY

i)! .znisy,.), iLen., tnazcvl, rcdn6 priezvisko, datum naro.lenia, rodrj6 iisto (1ao)rlsr. :r iricrto tr1':rleho FiohvtL isidlol !Lastnlkr, spcturtastnlcky po.ljeL

jaas rni K prirneho '.'ziahu: V]:sinil<

1 Befko Eohunrir, Eraristava, psa
Dirdn na rodenia i
SForu/t astnickv podiet : I/1

'i tul rr.JobrdiuLid
iupna zn]. \ 14426/99 z 1.:.2000

lS1 a: T-qiCiiY

.::lo:n-; irr;vo i prospech Tarfa banky, a.s./ Erarislava (raO: 00686930) pc.lI. V_t149rr/!r zoira 2!.n5.2!r.r na parce.Ly i. 2L9/1., 2I9/2, 219/1 , 279/8, 2I9/9 - vz r596/A1

In6 ndate ievy;iadan6



Ins. Bet'ko Bohumir. Brntislnva 821 06

ilililtil1il il rilil llilillillilllfflllllilillillil
TAGAPA0SV11US Magistr{t hlavndho mesta SR BratislnYa

tretia sekcia
oddelenie spr{rT majetku

Primaci{lne ndm€stie I
Bratislava I

V Bratislave dia 10.6,2011

, , r,, Iil|rlow tt //p1.0//

Vec : Ziadost'o dlhodobv pren{i0m ( priptdne predni ) Dozemku Darc. l. 3600/12

Timto Ziadam o dlhodobj prendjom ( predaj je prioritni ) pozemku v katasfelnom

fzemi Ilratislava-Dirblavlta, parc,d. 3600/12 ( pdloha geomet cki pl6n ) na dobu min. 50

rokov.

D6vody na plendjom sil nasledoandl

- 3600/12 o viimere 384 m'- tdto parcela bola v minulosti v)uzivana ako pridonova
ziihfada a miim zdriem o dlhodobd vyuZivanie ako pridomovej z6luady aj nad'a1ej

Za pochopenie a kladnd vybavenie mojej Ziadosti vopfed d'akujem

S pozdravom

Ing. 8et'tro Bohumir

IAGISTNAT HL. II. 8R BRAIISLAVY

I 0 -06- 20ll

Prilohy: geometricki pl6n
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Vda rslznadky, zo dia Na5aznaaka:
acssNB-rro|1rr03 55,1/2011

2I -07- 20

)t1

ililrl | ililililltllI lilll llIlill
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26 A7 2A11

bo predmelne pozemky

V- l4rjertop'rvne u<poriadan e ! pozem^u par.pje r.3600/1t k.L Dubrrv^r
a r casrr parcety a. 360ot h.u. Dubrav(a . sLnovrsko

rllestskd esy v Ar.Usave obd.Zat v dioch 14 62011 j2 072O1t Va6e :iadosu
:-"11i?Y':f: "k! arzasanre dopriiuiLjcich udalov za !.eom resenia mareikoprrvneho

Meslske esy vBfatsave limro oznamuLj
sihasa s odpredajom po:e.t, parc"i
s nas edovnym podfri€nkam:

l

na zaklade Vaaich oFkovanich :iadosii
3600/11 ku DL:rbravka ovimerc 1 ml

Okem pozehku parcery a 3600|1 k.0 Dnbravka bude sLjaasne malerkopravne
usporadany privny vzr'ah medz hlavnim mestom sR Bratslava ako vasrnikomere. .drro Borr.. olB"l.old t a D",d.. ,ooo .. o.b.c..a.ro.r1d q Bol . i B- o poor oFo hadza,

.7,ah od 0 0.00 ..v_B /o d.a

Pod d G^D^-.0!3 pro" sp".o,"re.o.o - 01, o o . oe o /do.. pozdr . . /o._r-- 3a ,;7;bdDo!h.oje010,"7ah"d .rrta e oD o..r d .o ao I opo r,n
r".o. od. Lp. ," ron.'ot "7a-qd rb. ,1..-b' 6 oo -lr, / !d oL .,o,0I ,a ,oL . o ooo.nr | 1.. op orFn 6

do.ar ob o<poddo."."ro /o
parceyd 3600/1 ki Dribravka

zhluva o nelme pozemkov a
prenarate rrav.im mestom
m3lerKopmvn€ha uspori.danra

03 33 107C 07 00 klorou
nasel organiz,.i bude

Lrleshke bsy v Brat s av€
esneio pozemku parc a

znaaal Ziadfe n6kady sirvsace s vynimanim aasl
k L:r Dlbravka z esn6ho Dddneh; fondu zlruu3q00/1



irl ests !avei(e 11] si1, v B
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majelkop€vneho doriesen a zaberu aasli iohto lesnaho pozemku vzmysle
predchedzatncich bodov medzi Hlavnim mestom SR Bralislava ako vashikom
Pozemku a Ing Bohufrirom Betkom.

lnsTstu LLsv ! 3Rj rsr,^Yr

Meslska lesy v Bratislave

MagstijlH m SRBratsavy,Oddeleniesprivynehnutenosli,P.imacianenAmestied 1

rdasisldl Hl. m. SR Bratisavy, Oddelenie nijmov nehnulehosli- reted nejmov,
Prinacialne namestie d.1,814 99 B6listava

MagistetHl m. SR Bratislaly, Oddelene esislativno-pr,v.e - €tenit sLldnychsporov
Primacialne dmeste d 1.31499 Bratis ava



DODATOK.- f|3

Zmlure o .ijnc Dozcnku

lllNna 
'nosto 

Slovcnskcj rcpubliky Brxthlrrx
Pf nlriih,e.i.1 l. 81,199 Br.!sl.!a

K:ro:
DI.:

doc. tu\Dr. illilan frtiinik. Csc,

VLIB. r s.B risldvx tue3o

f rJilr Jv trlon c5 i SR

i, 08 -83,1070,0?

l
I
/,

I.

1

L
t/

\
a

2.

alnnok I
(hodn6 unano!enia

L Zmhvni srmn_r uzitvorilidnr 15.10 2007linLun o rijDrc t.zcnrkov a.08 8i 107007
lrlr \ Tnsni d.d.rror (drlc hD .znnuvd) 0. dobu neul.i'n. p,cdnrcron klfq \n
n.hrulcl.oei- Nzemkt vl0la$ lnJ-ch nzei lch Slara tlcno. ViRnDd!. Kxfl.u Vcs.
VilnoD. Rra!. Dnb.r\k.. DcviNka Nora Vcs. Zdho$ki llyiico. klori rl ulcdcri
rp loh. a I znrlul), 7j Liielonr OrevAdTko\uia tionos{j oilomcu \ snltulc s..lid1
pfcdfrcun jeh. r,nn.ni \ 2frtsle cl. lI lriad.vx.cj thlinr rijonrc! .ko al ! zmFle

I Dnr 13.03.1011 poziadaLo prenajiorarel! oLraiaoske Td.Ltenie HK Kr$hi{i DNv ldalcl
l.n ..;irdrrel l..l . nnj.ni pozcmku rcekta..C- parc.a. 19620/l o vimqe 6llu n r l n

viDolndr, klo'l je apisan! na Lv a. 1610. 7a naclonr \lhud.vania ronkxji.r r[c!ci
lezeckej 51a.r sprld s p.cvtdzkovimi lricsonni (salDc, $C. oLrieNlrenic) ako
ptr,sf iclku rozloli lczcklch iktivit Zd6rodu.;e po?emok ureJen! r trcdch.idTaincci

Nt.stsk6 lesr r llr.ti!lrrr
(cnx Nrlndc2c d .1. 8]1 01 Brrrislara:17
l.nnpcni : I.g Vlddidnon K k. . riaditlon
Penrt.i iLsta\ Talrabanlia, as.
CklolLir! 2669.1i5006/lloo
l(o 10303901
Iao DPll: S( 1r120t0810,



" .,!'. ,,r11e !r oo .,i..../.J,,r.e...,.ie,.,.i| , -, . L.ede-,n hq ,i ,r .. r J ,:
ddunl !rc.rinriidovt jan.vhko I klorom trvtedot. ,7e sutrt.si s ah..urilor I re.t. so

| , d 60 7.o, j t,\"...b,., .,1 ernrskoliirh pEd!isdv 2iadakt ovi.

, 1.,;' " , tr r. .. Lr.Dot (r._.\a..r . .. L
:. ,.'" 9', ,,ep'('\' i., ' tr" / u t \\.F t , 1!rD"t r.) r( ..,i ,-Iv 84./ j\olL....to.-,., , n,nreDkr l].d turisl.va..r s.vbou Lodjn.6ho donu na 8n;il.t"j ,,t, p,.,"r,iii.nu -,$rldneho toTemku F!rc. i.219/l vk i Dnbrarka vo vlaniicrle iiaddct.., nx krou
Ir^'^"."r.: .o ,Lr |.).,, JUr,, o.,o!.toil-r. r | ./',t I t .n, ||. /..J .t o..t ,, , I tol.,nd:!,.,L,rro.reto i..o,t.\.,,o1.-,r,

3r , \ .,. ,,hrlx
Zixdalel'on I no niclr zihrad!.

Znnflna iany r.is{Fiti m
prednietu nijDr a udro.e.ir
ll8/1991 Zb o nralcrkn ob.j
,.darclmi uvcdcninri v ods 2
!zl'ah.v lbrmou todnAl omntch

v Clinkn I ods, 2 , tre{rnd ! niel nnjnu
IJo2cmku px.c a. 1q620/2 o vjmeLc 600 mr, I
j6tr0/l o vimcrd 185 mr_ vk. n. DLjbmykx-

dTarrcrc k ro dodarkn k7'nluvc, / davodr zrizedix
n.vich znnlvntch !7faho! lzmyste .N rr znrrm a.

\ zneni neskodich predpisor nr.dri ffenijnndet.h Ix:r Iohl. dLnrku ddlalliu a nr odvodenrth zdtsnirlr

alnnok rl

L?
/mlult sd vyDLi4f, lexr !7neni: ,. tun
k n. Vinohradr- aar{ DozcDku D.rc. i

.hnoL III
Ziv€rcin6 ustanovenia

on.'ne usran.veoitr znnuyy. nedo*nrra lln1o dodarriom. zosli\.jn be/,nr.n!

21cnr,dod?bLjeneoddetirehorsnias,otrzmtrlr,ajevrhobvenr\7ichlyhorn,eDi..h

1 
.,,,1. , p, r,0 , ,r.., .,h \,,

loidne i.r ijirn.i I \\h rro\en J

I ZnnrlDi srDny \rlrhlx\uji. 2e ienro dodarok udlreli sl.bodne I virrc. dio r riesri /!rio h tr l
.;o.tr,d1, t.r r, r|n f.1-



4. Tenb dodatok nadobnda pldtnosf dnon podpi zmluvntch sftin a naimosl dnoff
nslcdujncim po dni ddejbenia na w€bovom sidle ptnailmalel'a podl a u$anovenl S 4?a

ods. I zAkona d, 40/1964 2b. Obdiamky z{{omit v a.!i zelona C 546D010 Z z. a S 5a

ods. 5 z&om d. 21 1,2000 Z. z. o slobodnom plistupe k infom6cidn.

08 mm[
V Bmrislove dna...,............................

70 03. ?012

V Bnlhlave dna............,...................

Meslrk6 l.sy v Brnrislave

BT

'' ''''\L ;1--t;;5'i
doc, RNDr.lt!|,tu



MAGISTRAI HLAVNEHO IVIESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenle (zemn€ho iozvoja mesla

Prmaci hendm 1 P.O Bax1S2 81499 Bratisrava 1

odd!l(ric n:jmo\ nc nu dho{i

HE 3+6 :zy'za,/r

Uzennr 01, i ovrci. i n forn:tci!

8ANIOVE 5PO]ENG CO NTERNET

UreDdi pli hlanil$ neia SR Bralishvr-, rok ?007 v zneni zmien rdoplDkov drDovtr c fr rt?!Di!,
hordho si'isfou sn Dozcinky timc. a 3600/1, JutrkCtri vttrZitle I'zc a
obli'nsk, vJbrv.non' lok'lln.ho yiznmq k6d 20r

elullls:1i!3!
'ls,osnlhil.snipilihyfond,k6dl00l,rj.UahiasLlrhcapreJor!erkimDrhospoiri.ske,Fkrc.nri.
vDdohospodl'ske, eko{abilizatnd. hysienickd ri}: turkcie, flochy srlebo bez porulo\, plic$orJ

Funkani rt uiitie prertidaj(ce
Lcsl' ponn], hsnolkdlky, pobtlova hil), tu1dn! .hodnik]. rrri$ick tsy

rurki"i vyui.it c prifuslii:
' sluiohD€ b!y, hygienickdz rdenh
FLDkin! vyoiirlo priptr!n! v obJncdz!io'n tuzihu:

.lklLnrk€ rdy r l]od

Parcely srl srlllsfou iTrmir, ktoE je definovaid,ko {abil ?ovand ,izrmie vdnrci $.brlizovmiil$
uem $ ponechin srjlr$i funklnA y)uzirie(k$ipozcmok)

lnfoftulcins Vis, t. hlavdi neslo ob$mLo hlny.doplnkl U.mneho pudu hl.lniho meia SR
Br.rislr!1,, 

'ok200r 
znerl,rdopLnky0l DoklDr|ljezvereinetriMadresehnpr\svbdislava.5k

M CS ONN ,t 7r l21201 r/r l r Ll l i
r60n l:, oodli priloi\r!i m,rlr

nijor pozemlo z! itel0m vJ-uinrnir pridonovcj



qpozduFnq te pi.nnetod nznnopldrcveej inromrcie nie sn majeilovopiAbe vrdhy k poz.mku.
Uzemropl6novacia inforndcir na ld irry pozmok h6re bl v?dan, viaca*d tiadabton.

UznnoplAnovrcia infomrcia !. j. MACS ORM435?9nl -3llO2Oadna 26.09.2011Dtad ieden @k
odo dis .0. vydan.a. r\ nebolo ..\alen, no\a Dandpl6rovsc, dokum.dreii iteb. j; nmJ
0 dophr:r, na zihode tlodch bola rydanr.

lnEJJ,irifrf{(trllmn
""*'"ff,:,!?4degPI4!ry



Prma.iarnenan r P o Bo r92 3r499 BErcaval

k nivrhu u pr.dlj/prcnnjon rchnul.lhosti hl, n, sR Bralislny!-
z. o,rlrsl doprNl

A: IDDNTIIIl{iCIA POI)A:{IA:

SURORNtr STANOVISKO

B: ir,rsrKoIE sr^r'o\ lslli oDDErfNl:

D.sla od @ndelenie, d.llunt): ONN. 12.6:0ll pod a,1r7l21201 l,rll l0L5
l'.r ,.1 r.. \.'o'oo..'\r..r.o'\''. ,1o 'do-,. / | J.

Ci,lL, OKDs 15261l0ll l l 1016

ZiJJJLqL ONI\-
Klxstrilnl 'i,.ori< Dib.J\ (r
P.rcclnaaisloi 1600/12
Od.rL,""Cr,L1-l rljl0' I n LIL oNN lzr.iZ

Dl : O'lLlclcnrc'iotr$ ndlro I,l.uru\rnrr.'iJJrn,lrnri, J :

tl6.101L ljod. i. oddcL.nix: 3l l0l7
otJP /2t41tl P

Z hladntn dopr.yndho Drihovnnir kzird.{i o nrjlrnr Fzernku a ndeloDr
\l'/i 'Lop dono., /.LJ B',. I I 'l url']7.'mc

r \,.ryne Uzemniho phDn ll. r Sl{ Br.thla\J, rok 20117 vhoni /mien ! doplnko!,
/. 'ioo\lLorr,ol' e' orlr | :xJ"dop'J\ .' / ' '. ,

VzhladoDr na uvcdcni voii ndjnu F.zenkd na urddent Lirelnemime p.ipomienkl

2i.6.1011
\rh\a Lln.,tr,r./.,r,r: Io! Nll !



B:: r)Jdtttnir n,r\,i,lzLJ drnr.,,r:
l'tile\enikniln,r: 21.6.101I ll L0 t3 ti

snf.! \. tt n Jr I tn:t KrunrEni N

Zhlrdisk! prev.id.kl doprnlr 5r ne\.vjadNeure. n olko n'ijom e neljh Nieinydr
[onnLnikrt]i I a It.l,i.dy.

ts.6.t0lL
slhL jtit dirJ i,r,, ./.trrl: 13.6.201

Bl: Oddelenie cestn6ho horllod'lr$rr:
ll,,l0li oc ll101s/:0ll

Prcdm.hi pozenok pr 1600rll rLLi DLih vrr.ie jc r sprive OCll a najon nehehuje
do kanhikncic v spdvc OCLI
zhlidhkr znuinov ocH xl. sprilcu [omunikicii rzhladisko zninov veFjltho
osvcrlcnin sirhlxsi.lr s ptudmehifr nitnronrFzenrku v kn. Dnbmlki.

8 7.101I
SLhiili Ll r.' /,,cr. J;rr,rl

RSI

lti
u

trhAlitrir

OI]P. OD. OCII



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie [zemn6ho rozvoia mesta

Primacialne ndm. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 .

VeS list aislo/zo dia
MAGS SNM,17629/11
-6/344441

NaSe dislo

I,I_AGS ORM 52099/1 t-343336

36J-+rt

Oddelenie spr6vy nchnDtef nosti
Mgr. DobiaSovi
TU

Vybavuie/linka

Ing. Silneunovitovd / 595

Bralislava

19.09.2011

Uzemnoplinovacia informicia

Ziadatel': SNM pre Ing. Bohumira Befka, Loty5sk6 8, Bratislava
Ziadosf zo dia: 12.08.2011

Pozemok parc. 6islo: 3600/11 ( podl'a Vami priloZenej mapky )
katastrilne irzemie: Dibravka
bliZSia lokaliz6cia pozemku v
uzeml: Brizitsk6 ul.

zimer Ziadatelhl Kripa pozemku vo r"jmere I m1, za iielom majetkoprdvneho
usDoriadania pozemkq pod RI)

Uzemni pliin hlavndho mesta Slovenskej republiky BrarislaD/ je ziikladnim lizenrnopl6novacim
dokumentom pre celd fzemie Bratislaw. Je to programovi akoncepdni dokument vieobecn6ho
charakerx vypracovani v podrobnosti M,l: 10 000. Jeho obsah upraviili ustanovenia $ ll ods. 5
stavebn€ho 

_zikona. a S 12 vyhl65kl MZp SR i. 55/2001 Z. z. o irzemnoplinovacich podkladoch
a lizemnoplinovacej dokumentecii. uzemny/ pr5n rieii nivrh funkineho \auzititilzemra mesta s urdenim
prev-ladajicich funkdnlch irzemi, stanowje ziisady a regulatiry priestoro;6ho uspodadania a tunkdndho
q,uzivania irzemia jednotli{ich pl6ch, t. j. funkdnjch a priestorovo homog6nnych jednotiek anie je
ldein6 a mozni stanovent koncepciu aplikovaf na pozadovanli podrobnost'.
Z;ujmo\,f poTemok parc.t. lo00 tt ro qmere I mr\ k.u. Dibravka sa v.,m)sle LJ,,emniho plinu
hlavndho rnesta SR Bratisla\y, rok 2007 v zneni zmien a doplnkov nachadza na rozhrani dvoch
tunkinjch ploch:
a) hdlopodlai d adstavba obytniho izemia, k6d lO2

4 Ch?ftferiy.ile! Uzemia s|iiiace pre bllrr'anie v rodinnjch domoch a m6lopodlaZny/ch bfo\tich
domoch v stabilizovanlch rizemiach prihliadat' na j estvuj rici charakter prostredia - m6lopodrazn; blt;vd
dony do 4 podlaZi v tlzemiach s izolovanou rcdinnou zestavbou nepripisfaC. premidan; formy rodinnej
a m6lopodlaznej zistavby preferovat'v novich rozvoj. tzemiach. M6lopodlaZnd formy do 4 n. p.
um iestiiovat' ako prechodov6 formy medzi VBZ a rodinnou zdstavbou.
B. FunkinA ryuaitie:
Pre..tlddaj ce: - blf,vanie v rodinn;ich typoch objekrov (rodinn6 domy a r6zne
malopodlaznich bltovich objektov do 4 n. p.).
- min. podiel prevlddajircej funkcie 70% - podiel celkov.jch nadzemnlich podlaZnich

typologicki druhy

pl6ch

02/59 35 62 35 02159 35 64 46
BANKOVE SPOJENIE
vug 6327 -A12o2QO

JCO

603 481
INTERNET E,LlAlL
ww.bratislava.sk o.m@braustavask



Pripustni: - meniie zariadenia obdianskej vybavenosti. ploin:i a liniov6 zelen do 0.5 ha. zeleri pozemkov

ob]1nich budov a rodinnjch domov ako i zariadenia tcchnick€ho vybavenia Lizemia a dopravnd plochy

(parkoviskA ) vstaven6 a rozpd)end v izeDri - ak nie sir sLiiastou centier lok6lneho v'iznamu
Priptlslnt I obmedzenom rozsahu:
- zafiadenia telodchov] a rol'niho dasu, mal6 ribylovacie zariadenia do irax '10 l6iok rozpl;len6

v izemi
- nad rAmec danehc'izclrlia mo;no vinimoine povolit'umieshlenie stavieb ver. vybavenosti sliziace

SirSiemu okoliu
Nepripr$tnd: - \ 6zemi moZno previdzkovad iba lakd iinnosti, ktor6 svojou prev6dzkou' vlirobnlfm alebo

lechnickim zariadenim ncm!ia svojimi negativnymi tidinkami prevrdzku stavieb a zari,deni v ich okoli
(nemoZno napr- povolil autoservisy, klampiarske prcv6dzky, stolirstva, CSPH s tutoqervismi

a opravoviiami a Pod. )
C - dopln- us[anovenie: - mozno urdif v konkr6tnom izemi max. podlaznost', resp druh z6stavby

b) izemia ptirodrcj zetene - tes' ostatni lesni paltry fond, k6d 1001 (tabulka funkcie v prilohe tohto

listu).
A. Charakteristika lizenia. Uzemia shiiiace predovletkim na hospodirske, rekeadn6,

vodohospodarske, ekostabilizadni, hygienick6 a ind funkcie, plochy s alebo bez porastov, priestory

manipulain6 a pod.
B. FunkinA lyuZitie:
Prcrldtlaj ce: - lesn6 porasty, lesn6 ik6llry, pobltov€ lL'iky, neudn6 chodniky, tudstickd trasy

Pripustnd: - sluiobn6 byty. hygienick6 zariadenia

Priputtni I obmedtenom rozsahu: - drobni architektfra a mobilier, cyklisticke trasy a pod

Nepipustni: - podl'a piloZenej tabulky

Pre dan6 rizemie nie.je spracovanl/ riizemnj pliin z6ny resp. rizemnoplinovaci podklad na zonilnej irovni
riesenia.

Inlormujeme Vas, Ze hlnvnd mesto obstaralo zmeny a doplnlv tzemndho pl6nu hlavnElro mesta SR

Bratislavy, rok 2007 - zmeny a doplnLa 02. Dokunentje zverejneni na adrese http:/w$w bratislava.sk

Upozomujerne, ze predmetom uzemnoplanovacej informricie nie sri majetkovopr6vne vzdahy k pozen*u.
tJzemroplanovacil info]mlcia na ten isty pozemok mdze blt vydand viacedm Ziadatel'om.

Uzemnoplrinovacia inform6cia i. j. MACS ORM 52099111-343336 zo dna 19.09 201 1 platijeden rok odo

dna jej rydania, ak nebola schvileni nov6 irzemnoplinovacia dokument6cia alebo jej zmeny a doplnky,
na ziklade ktorych bola \ydana.

Stanovisko referitu generelov technickej infiaitruktury bude sidnsfou stanoviska Oddelenia izemn6ho
pldnovania, ktor6 ste o stanovisko k predaju poziadali a pod ktor6 uvedeni refer6t patri.

S pozdmvom

Pdlohy: Tabul'ka C.2.102 a C.2.1001
CO: ORM

Ing. Meria Kullman
, vedtca oddeleni
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Stanovisko
Referitu generelov technickej infraitruktfry OUP

Ziadatet' SNN'I Rcterent
OURM:

Predmet podaniA Predaj pozemklr

Katastrflne rizemie Dubravka Parc.d.: 1600,/11

c.j. \4,4.GS OUP 52 I5i12011-346,1i3 MAGS SNN'I47 629/2011-6/3'li 33i

GTr 6.j. GTr/601/11 oUP d. 736/11

Ddtum frijmu na CTI 24.8.2011 EIA d.

Ditum erped. z GTI 8A lt -90!?011 Komu: iuh 3st 315
Podpis ved. r€l€ritu Podpis ved. odri. ,kt
Funkini system : Zisobovrnie vodorr.
SDracovatel': Irg,D4nielPospisil

pripomienok.

Funkini slst6m : Odkanalizovarie. Vodn6 tol{y a Yodn6 plochy.
SDracoYatel': Uvol'neni z MG

Obritit'!



Funkily systrlm : Zrisobovanie clektrickou encrgioui
Spracoyatel'i Ing. peter Ilrciko

Bez pripomienok.

Slll-",1i :r,*u- : zisobovanie pryno.. z;;b;;Gi;Ttm;d),.-
sprncovatel': Uyol,nenfzMG

Funkinf syst6m :

Spracovatel,:
Telekomunikicie. Kolektorv.
Itrg. Helena Simloviiovii

Bez pripomienok.

:rylTin l:lo"T*ty za vietky systomy re"h;i"k"jl;;GEGl6
Spracovatel' : IDg. Daniel posDiiil

Obritif I



) rto,irko
Odd.lcni. izenn6ho pldnovuia

V..: i Si-Nl - nrietiorrrilre urporirdani! toz:mlin fdd siri bd AD

t\!in: OdLLlIenic f rrr.l-". lvlAGS OLrP i:!55'1011 - l+li-1;
islo,iedrdia: OUP 736/ 2011 vjd.'J/uie: Drdbdi.koti

(x!.sfinh. Llzemie: Lr! Irrccl]: podl'i grit prtlohr

i,uhlitr: Briiile Ditun \1baveDid: 21.08. 2011

,aiadatel'o odkrlpenie: ln:. Bohrnir Befko

Zladarl o Ufl: SNII - iug.. Dobiziovri

SPRACOVANA DOKUNII]TiC]A:
. UPNhlalndhomesmSRBritislavy.rok:00-(d'rlejlcrLP,\)'rh!Jl(n)\ZNll00?2i1.i.200;

vzneni zmiei adoplikov (Ztren,v adoplnkl 01, sclvilene uzn \1sZ hl. m. SR Brnrisla"} i.600]2003 z

15.12.2003)
. Strar;gii rozvoja hlavn€ho mesla SR Brarislary, fok 1999
. UPN hlavn6ho mesra SR aratislav), fok 2007 v zrenj n€skorsich zmien a doplnkov (d'elej len U?N)

' Program hospodinkeho a sociilneho .ozvoja hlavncho nesla SR Bratislalf na.okl l0l0 :020.
,{cademia IstrDpolitana Nova, 2010

' 0zemni generel birania hi. m. SR Bralislal-r (AUIiEX. 06/:005)
. izemni generel CR (Jela. 5...o., 1008)
. Irzemrli generel sponu a rekrericie (Form-Projekl.2003)

STA\OVISKOI
' aPN hl.m. SR Bradslavy, z00?. schvrleni lvtsz uzn. a. l2ir007zil.,i 2007 vzneni neskoriich rnien

a dopln,(ov (d alej len UP.\.'):

l./ znuj'aor:E lizemie, ktor6ho tzemrf sntast'predstrt ule :rj prrceh e. J600 lr vo \ imere trn : I

. jedni sa o sllbilizovani uzemie s tunkanim Drlzitim les, onattj lettlj t6tl11t fond, kttl JltnLie lt)Al,
jedri sa o uerria sllziace predovielk];m na hospoddrske, fek.€aani. vodclrospodirske, ekostabllizaird,
hygi€nickd a in6 ,'unkcic. ploch-v s aiebo bez pofastov, pfiestory nanipulaalrd a f.Jd.

V charakrerjslike jednotlilt-ch funkanlch pldch - nivrhu vluzitia rizemia podl'a zivllzncj c.,!l LIPN !r pre

t-LnkclLr a. 100I detinovanE prevliidajuce. pripushd a nepripusrnd tunkcie lrasledolrei
- pte'hdnjtce innkaad,!!:/rc lesnd porastv, lesn€ ski,lky, pobr,-tovd ]liky, niuand chodnjkl. rllrsrjcki rJ5):
- r,lipuniifunlin; rtlt:xre sluzobnd b}!/. hygienickd zariadeniai
- ptipltnni r aLtnett:enon ra:sahu drobnd afchitektir.a amobiliir, cyklistick; tras). I,v:iarske slahy

abobcvd drihy. drobrd zariadenia lre vedecko-viskumni niely, pesie konunikicie, tecirnickd zariadenia
pre faunu apestovanie rastljnndho maieririu, odsravna slaria a larkovrski. komunikicie vozidlora.
zariadenia pre vedenie technjckej lybavenosti !re obsluhu izenia;
n.pripustnt naT. rodinnd a b]'rovd dony, obchodnd a nrkupne ccntzrt. \'erejnd stra\'ovanie. kul rte
zariadcnia, zarixdenia cirkvi, administrarjvne budory, Skolski a p.edskolskd zariaCenis, objekll a aleil,v ved,v

d lr'skunu, zariadenia zdravotnictva a soci:rlncj sta.ostli!osti, areil-v a zffiadenia vlrobl. skl3dov€ aredl),
Sponove objekty, .]fcil] volndhc aasu. zdlladkifske a chatovd osady a lokalif", htgienick; zriadenis.
zariadenia cdpaCov;ho hospodifstla, CSPH, tranzrfie vedenie le.h.ickej v-yba\enosii radradeneho

- ! i]9 20tl
. 

rJ t-l 3si t lz

prevr,,uj'iccj t,.ri dorknutCho LlTemir \ rooe Bri,lre r2lq l.2./ R€gulrci,r in
9/8rt9

(6d r tPP K7.Cis.

f'rnkcia bivanirjc limirovani na n1ar. 10"% podlaznej plochy nadzemnej aasti zistavbt

I llhlopodlazna bltovi I izolol.RD !30
ztisnlba j61l0Dr

izolov.RD
600-1000 D:

D.tt n1l

ndort RD 100-li0 1+. :

Jlno\eR-D 1:r)n I I 0.iLl

\h...i :F\D \l -11 Prbi " \ed !i. dd(r.rio



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA

P.lmacid ne nam 1, P

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

O Box 192. 81499 Bfatisava 1

SI1BORNE STANOVISKO

k nrivrhu nl predaj/pteniijom nehnutel'nosti hl' m' SR Bratislar-w
zn oblast'doPravy

A: I DENTIFI KACI,{ PODAN* 1A:

B: ilAsrKovf srANovlsK-4. oDDELENi;

Do\Io od rdtlele n., ,l,tun): s\rl, 1t.08.1011 Dod a. 176t9/2011

llednlet podania: preda poze nku pu.,.r-\boL -oJinnc\u d.nu - DLrbra\l:,

Cislo OKDS: 35262i20i l/3,113:ll
Bohumir Befko
Dlibravka

Ziadatef:
Katastrdlne iLzemie:

Pi,uce Lnd aislo: i600/11
Odoslane addl//m/ 16.9.2011 pod c. -i:..! J V2

BI: OJdelenie doprarndho pldnovaoix a riad!!!!i!-[I3]lj
Prideler\e @.ilum) : 5.9.2011 Pod. i. oddelenia: -i43339

oDP/292l11 - P

Spaaco!atel /mer.r/: Ing. Uliind
Text stanoviska:

Z hl'adiska dopraYn6ho plinovania k Ziddosti o predaj 
'asti 

pozemku zr ilielom

majetkovopriivneho usponadania pozel iu pod stavbou rodinn'ho domu, lokalita Brizite -

zilpad, uYrdzame:

. v zlrysle Uzemr€ho pl6nu hl m SR Bratisla\,-1, rok 2007 v zneni zmien a dopLnl(o\''

ziirljmovli pozemok nie je dotknuti Ziadn-vm v"'lhl'adovlin dopravnim zimerom

Vzhl'adorn na uredeni k predaju pozemku nen,t6me pripomien](y'

Vlbar ene /.iritary': 13.9.2011
Ing. Nlikus I 13.9.2011Sch\ilrl die (tne o, ddlutn).

Prma.ialnenam I ll poschode a dleril0€

TELEFdN FAX BANKOVE SPOJENIE

o2l59 35 6t 95 o2l59 35 64 39 VUB 6327012/0200
co

603 481 !!W bratisava sk okdsv@br.iislava sk



B2: O(ld(tenic Prc\ i
ffi...odJ(.r:r: irri+'| -nr 

I

Filinkov.lSFracovatel /mel?.rl

Text stanoviskr:

Vzhfadom na to, 2e predaj predmetn6ho poze ku nezasahuje do miestn'vch komunikiicii

I. a lL tried)'z hl'adiska prevridzk-v clopr-avy sa nevl']aclrLrjene'

17.08.201 IVtbavene a,

. LichnerovaSch'rilll diLa (neno ddtLttrr^

B3: Oddelenie cesrodho hospod:irst\ x:
OCH 3;13i38/2011
t\ -269

?od. d. oddelenia:17.8.2011Pridelen€ (tldttm):

Spracovatcl fr?erol:
Text slaIloviska:

Predmetni pozemok p.d. 3600/1i k iL Dribravka nie.je v sprive OCH

komunik6cii v sPrive OCH.

Trri"airt. z6ujmov oCll ako sprivcu komu'tikicii a verejn6ho

pripomienk-l k predmetn6mu predaju v k ri Dibravka'

a predaj sa nedotkne

osvetlenia nem6ile

i i.9.201 1Y\iba\ene (ddtlm):
13.9.20I I

Schr oliL dna lncno d,ilun): . MeSt enikovtl

,/ ,
1,.'

Ing. Ku"Ml"ua iumd
zistupk)ia aditeLamagistrdtu

Co: ODP, OD. OCH



MAGTSTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
finandn6 oddelenie

Primacielne ndm. '1, P. O. Box'192, 814 99 Bratislava 1

JJJnl:

NaSe alslo , Vybavuielinka

MAG-201r/ ifi z.r i Klabnikovd/S68-'-l
ptt35o

Oddelenie spr6rA nehnutel'nosti

Vislisl6islo
4'/ 629/201 1-51343327

Bratislava

13.09.2011

Oznrimenie o pohl'ad6vkach

Na zdklade Va3ej Ziadosti vo veci rydislenia pohladdvok vodi subjektu:

- IDg, Bohumlr B€t'ko, bytom Lotyiski 8,821 06 Bratislava

Vdm oznamujeme, 2e v dostupnjch dokladoch a informdci6ch, ktord boli dorudend na finandnd
oddelenie sa nenachiidzajri Ziadne pohLadrivky.

Zriroveri si dovofujeme pripomenirt,2e finandnd oddelenie nedisponuje databdzou
o dariovnikoch dane z nehnutellosti. Vo veci zistenia pohfadrivok na daid z nehlutel'nosti je
pofrebnd sa obnitit' m oddelenie dani a poplatkov magistlAtu.

S pozdravom

Ing. Miroslav , MPH
ea

Primaoidlne n6m. 1 lV. Doschodie. d. dved426

TELEFON AANKOVE SPOJENIE IN'TERNET E.MAIL
wwb.atisava.sk lin.ncne@bktislava.sk

rco
603481o2l59 35 65 03 o2l59 35 €3 91 Vt3Bfi27A1',A2AO



ZMLUVA  O NÁJME POZEMKU   
č.   08 – 83 – XXXX – 12 – 00 

 
 
 
Zmluvné strany : 
 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava 
 Zastupuje:           doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 
 Číslo účtu: 25828453/7500 
 IČO:  603481 
 DIČ:  2020372596 
 

(ďalej len „prenajímateľ“ ) 
 
a 
 
2.  Ing. Bohumír Beťko, r.č. :   
       trvalým pobytom 
   
  (ďalej len „nájomca“) 
 

uzatvárajú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme pozemku : 
 
 

Článok  I 
Predmet a účel nájmu 

 
1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku v Bratislave v katastrálnom území 

Dúbravka, vedeného v údajoch Katastrálneho úradu v Bratislave, Správy katastra pre 
hlavné mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 847 ako pozemok registra „C“       
parc. č. 3600/1 s celkovou výmerou 45715 m2, druh pozemku – lesný pozemok. 

 
2. Prenajímateľ prenecháva a nájomca prijíma do nájmu za podmienok uvedených v tejto 

zmluve pozemok registra „C“ parc. č. 3600/12 o výmere 384 m2, druh pozemku – lesný 
pozemok, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. č. 3600/1 geometrickým plánom      
č. 2/2008 vyhotoveným Ing. Kamilom Froncom, IČO : 11670568, tak, ako je to 
zakreslené v kópii z geometrického plánu a snímky katastrálnej mapy (ďalej len „predmet 
nájmu“ alebo „pozemok“). Kópia geometrického plánu a snímky z katastrálnej mapy je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 
3. Účelom nájmu je užívanie časti pozemku ako záhrady pri rozostavanom rodinnom dome 

na pozemkoch parc. č. 219/8 a 219/7 na ulici Brižitská, ktorý je podľa listu vlastníctva    
č. 4558 vo vlastníctve nájomcu. 

       Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel. Za porušenie 
tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu 
v sume 17,– Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti.   



 - 2 - 

Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na 
základe prenajímateľom zaslanej faktúry.  

 
4. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, že tento je v stave 

spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho do nájmu preberá.  
 

Článok   II  
Vznik, doba a ukončenie nájmu 

 
1.  Nájom vznikne dňom podpísania tejto zmluvy a dojednáva sa na dobu neurčitú a začne 

plynúť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa článku V. ods. 8 tejto zmluvy. 
 
2.  Nájomný vzťah môže byť ukončený len niektorým z nasledujúcich spôsobov : 
    a) písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu, alebo 
 b) výpoveďou prenajímateľa, a to i bez udania dôvodu, alebo 
       c) odstúpením od tejto zmluvy prenajímateľom v prípade nezaplatenia dojednaného 

nájomného v lehote splatnosti uvedenej v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy, alebo 
d) odstúpením od zmluvy v súlade s touto zmluvou a/alebo príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka.  
 
3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom doručenia oznámenia 

o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
 
4. Pre prípad výpovede dojednali zmluvné strany trojmesačnú výpovednú lehotu. 

Výpovedná lehota sa bude počítať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
 

Článok  III  
Úhrada za nájom 

 
1. Ročné nájomné za predmet nájmu vo výmere 384 m2 stanovené podľa uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky č. ....../2012 zo dňa 
31.5.2012 predstavuje sumu...............,– Eur (slovom: ........................ euro), ktorú sa 
nájomca zaväzuje uhrádzať počnúc dňom podpísania tejto zmluvy v pravidelných 
štvrťročných splátkach vždy do 15. dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho 
štvrťroka na účet prenajímateľa  č. 25828453/7500, variabilný symbol VS : 883XXXX12 
v ČSOB, a.s. 

 
2.  Pomerná časť nájomného podľa ods. 2 tohto článku sa vypočíta tak, že denné nájomné 

vypočítané ako 1/365 ročného nájomného sa vynásobí počtom dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom sa zmluva uzatvorila. 
Takto vypočítané nájomné sa nájomca zaväzuje uhradiť do 15 dní od podpísania tejto 
zmluvy. 

 
3. Úhradu za užívanie predmetu nájmu bez platne uzatvorenej nájomnej zmluvy za obdobie 

od 1.1.2009 do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vo výške zodpovedajúcej 
nájomnému dohodnutému podľa odseku 1 tohto článku, nájomca uznáva ako svoj dlh 
voči prenajímateľovi čo do dôvodu i výšky a zaväzuje sa ho uhradiť do 15 dní od 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
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4.  Nájomné a ostatné finančné plnenia sa považujú za uhradené dňom pripísania na účet 

prenajímateľa. 
 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nájomca nezaplatí nájomné, pomernú časť nájomného 

alebo úhradu za užívanie predmetu nájmu v dohodnutých termínoch riadne a včas, je 
povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za 
každý, aj začatý deň trvania nesplnenia tejto povinnosti. Povinnosť nájomcu platiť úroky z 
omeškania podľa § 517 ods.2 Občianskeho zákonníka nie je týmto dotknutá.  

 
6.  Prenajímateľ je oprávnený meniť každoročne k 01.04. (od 2. štvrťroka príslušného 

kalendárneho roka) výšku nájomného dohodnutého v zmluve o výšku miery inflácie 
stanovenej Štatistickým úradom SR, za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok 
a zverejnenú v januári nasledujúceho roka. Zvýšenie nájomného prenajímateľ oznámi 
nájomcovi písomne zaslaním doporučenej zásielky na adresu podľa čl. V. ods. 9 tejto 
zmluvy. Zvýšené nájomné je nájomca povinný platiť za obdobie od 01.04. v termínoch 
splatnosti nájomného dohodnutých v zmluve. V prípade, že oznámenie o zvýšení 
nájomného bude nájomcovi doručené po splatnosti nájomného za 2. štvrťrok, zaplatí 
nájomca rozdiel medzi pôvodným nájomným a nájomným zvýšeným o mieru inflácie 
v lehote 15 dní od doručenia oznámenia. 

 
7.   V prípade, že nájomca pri platbe neuvedie obdobie za ktoré sa úhrada platí, alebo uvedie 

obdobie, ktoré už bolo uhradené, alebo ak z úhrady nebude zrejmé, za ktoré obdobie 
nájomca úhradu poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť 
prenajímateľ sám; prenajímateľ spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku.  

 
 

Článok  IV  
Práva a povinnosti nájomcu, sankcie 

 
1.    Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu využívať výlučne na dohodnutý účel.  
 
2.  Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa 

vzťahujú na predmet nájmu a v rozsahu a na účel, dohodnutý v tejto zmluve. Taktiež je 
povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením alebo zneužitím. 

 
3.  Nájomca sa zaväzuje riadne sa starať o predmet nájmu, najmä zabezpečovať na vlastné 

náklady všetky úpravy a údržbu ako aj znášať zo svojho náklady spojené s neprimeraným 
užívaním predmetu nájmu. Nájomca sa ďalej zaväzuje  hradiť  zo  svojho  všetky  miestne  
poplatky,  ktoré  budú  spojené s predmetom nájmu. 

 
4. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej 

osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Za porušenie tejto 
povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu v sume 
17,– Eur za každý, aj začatý deň trvania porušenia tejto povinnosti. Nájomca sa súčasne 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom 
zaslanej faktúry.  
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5. Nájomca na predmete nájmu preberá povinnosti prenajímateľa ako vlastníka, ktoré 
vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení Hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej 
časti Bratislava – Dúbravka v platnom znení, týkajúce sa najmä dodržiavania čistoty, 
poriadku, udržiavania mestskej zelene a zimnej údržby a pod. a z platných právnych 
predpisov týkajúcich sa najmä protipožiarnej ochrany, hygienických predpisov, ochrany 
majetku a pod. 

 
6. Zodpovednosť za škody na predmete nájmu sa riadi ustanoveniami VI. časti, prvej a 

druhej hlavy Občianskeho zákonníka. 
 
7. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať všetky skutočnosti majúce 

vplyv na predmetný nájom (zmena adresy nájomcu), ktoré by mohli ovplyvniť nájom. Za 
nesplnenie tejto povinnosti je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú 
pokutu v sume 70 Eur. Nájomca sa súčasne zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety 
zaväzuje zaplatiť na základe prenajímateľom zaslanej faktúry.  

 
8. V súlade s ust. § 545 Občianskeho zákonníka bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že 

prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu náhradu škody spojenú s porušením 
povinností nájomcu, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy vo výške 
presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty. 

 
9. Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude 

miestom doručenia nájomcu : 
       a) adresa bydliska nájomcu uvedená na prvej strane tejto zmluvy, 
      b) miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene nájomcu, zastihnutá. 
 
10.  Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že písomnosť doručená do miesta doručenia 

podľa odseku 9 bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk, a to i v prípade, 
ak bude vrátená prenajímateľovi ako písomnosť nájomcom neprevzatá. Ak nebude možné 
nájomcovi písomnosť opakovane doručiť na túto adresu podľa odseku 9 tohto článku a 
iná adresa nebude prenajímateľovi známa, považuje sa písomnosť za nájomcovi doručenú 
dňom jej vrátenia prenajímateľovi, a to aj v prípade, že sa nájomca o tom nedozvie.  

 
  

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, tento nájom schválilo 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. ....../2012 zo 
dňa 31.5.2012, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 
2. K zmene dohodnutých podmienok nájmu môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán formou písomného dodatku alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov 
platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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4. Pokiaľ sú v tejto zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách a/alebo osobitných dohodách 
k tejto zmluve, ich dodatkoch alebo prílohách odkazy na príslušné právne predpisy alebo 
ich ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či 
nepriamo nahradené inými príslušnými právnymi prepismi,  alebo ich ustanoveniami, 
považujú sa tieto odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, 
ktoré boli zmenené opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné 
príslušné práve predpisy alebo ich ustanovenia, v ich platnom znení.  V prípade, ak sa 
niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným alebo 
neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, 
ktoré zostávajú platné a účinné. 

      Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné  alebo neúčinné alebo 
neaplikovateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne 
zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľného ustanovenia 
a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej 
strane.  

 
5. Nájomca týmto v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje 

súhlas prenajímateľovi, aby boli jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa 
trvalého bydliska, rodné číslo použité na evidenčné úkony prenajímateľa a to po dobu 
trvania nájmu a 10 rokov po jeho skončení. 

 
6. Zmluva sa vyhotovuje v 8-ich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej 

podpísaní zmluvnými stranami prenajímateľ dostane 6 vyhotovení a nájomca 2 
vyhotovenia.  

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a 
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 
546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník, v spojení s ust. § 5a zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
9.  Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých 

účinnosť podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj 
po ukončení účinnosti tejto zmluvy.  

 

 

V Bratislave dňa  ................................. 
 
Prenajímateľ : 
Hlavné mesto SR Bratislava  
 
............................................................. 
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

V Bratislave dňa  ................................ 
 
Nájomca :   
 
 
................................................................. 
Ing. Bohumír   B e ť k o  



Kúpna zmluva 
č.  

uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka medzi 
zmluvnými stranami  

 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
zastúpené                : Milan Ftáčnik, primátor mesta 
Peňažný ústav         : Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu          : 25826343/7500 
Variabilný symbol  :  
IČO           : 603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
Ing. Bohumír Beťko 
dátum nar......... r.č................... 
trvale  bytom  
štátny občan SR 
 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1) Hlavné mesto SR Bratislava  je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. 

Dúbravka ,  pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 3600/11 – zastavané plochy    
o výmere 1 m2 ,  LV č. 847.  
 

2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností 
v  k. ú. Dúbravka ,  pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 3600/11 – zastavané 
plochy    o výmere 1 m2 ,  LV č. 847.  

 
 

Čl. 2 
Kúpna cena 

 
1) Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v čl. 1 odsek 2 za  kúpnu cenu celkom  

275,- Eur slovom : dvestosedemdesiatpäť eur kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosť za túto cenu 
kupuje. Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí. 
 
 2) Prvá časť kúpnej ceny pozemku uvedeného v čl. 1 ods. 2, bola stanovená na základe 
znaleckého posudku č. 25/2012 zo dňa 25.4.2012, vypracovaného znalcom z odboru 
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Igorom Kropáčom, vo výške  245,- 
Eur/m2, čo pri výmere 1 m2 predstavuje sumu celkom 245,- Eur. 

                             
 3) Druhá časť kúpnej ceny vo výške 30,- Eur tvorí náhradu za užívanie predmetného 
pozemku za obdobie dvoch rokov spätne a vychádza zo sadzby 15,00 Eur/m2/rok v súlade 
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s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na 
základe Rozhodnutia primátora  č. 28/2011. 

                                       
4)  Kupujúci je povinný uhradiť prvú časť dohodnutej kúpnej ceny v sume 245,- Eur, 

na účet hlavného mesta SR Bratislavy 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej 
banke, a.s. , variabilný symbol č. ................................., naraz do 30 dní odo dňa obojstranného 
podpísania tejto kúpnej zmluvy. 
 

5) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu spätne za dva roky 
užívania pozemku špecifikovaného v čl. 1 ods. 2 tejto kúpnej zmluvy finančnú čiastku vo 
výške 15,- Eur/m2/rok, čo pri výmere 1 m2  predstavuje sumu celkom 30,- Eur, ktorú kupujúci 
uhradí na účet predávajúceho č. 25828453/7500 vedený v ČSOB Bratislava - mesto, 
variabilný symbol č. ..........................., naraz do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania 
tejto kúpnej zmluvy 
 

6) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu v sume 275,- Eur spolu                  
s  náhradou za vypracovanie znaleckého posudku č. 25/2012 zo dňa 25.4.2012 vo výške           
200 Eur, na účet hlavného mesta SR Bratislavy 25826343/7500, vedený v ČSOB Bratislava – 
mesto , variabilný symbol č..............., naraz do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania tejto 
kúpnej zmluvy. 

 
7) 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 §-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 prehlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, 
bremená, ani iné právne povinnosti. 
 

2) Predávajúci prehlasuje, 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. 
                                                                  



 3 

                                                                          Čl. 5 
Osobitné ustanovenia 

 
1) Prevod nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy dňa ................. uznesením č....................... , v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v  znení  neskorších predpisov, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko pozemok bezprostredne susedí s pozemkami vo 
vlastníctve kupujúceho a jediný prístup na predmetný pozemok je z pozemku vo vlastníctve 
kupujúceho . 
 

2)  Kupujúci prehlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v čl. 1 ods. 2, dobre známy, 
a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 

 
3) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy k  predaju nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta z 19.9.2011 , stanoviskom oddelenia 
územného plánovania z 22.8.2011, súborným stanoviskom za oblasť dopravy z 16.9.2011.  

 
                                    

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

 
5) Kupujúci sa zaväzujú, že uhradia 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 všetkými zmluvnými 
stranami. 

 
2) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 5 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 Správy 

katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu o povolení vkladu. Dňom 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva prechádzajú 
na kupujúceho všetky práva a povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. 

 
4) 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. 
 

5) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci po dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.z. po zaplatení kúpnej ceny ako aj znaleckej odmeny. 
Za zaplatenie kúpnej ceny a znaleckej odmeny sa považuje jej pripísanie na účet 
predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny sa kúpna cena považuje za 
zaplatenú až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto zmluvy.  
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6) 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 6-ich exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle 

predávajúci na Katastrálny úrad v Bratislave, Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu 
za účelom povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúcich. Kupujúci obdrží      
po podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia 
povinností vyplývajúcich im z tejto zmluvy, rovnopis zmluvy odovzdá predávajúci 
kupujúcemu až po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
 
V Bratislave, dňa .....................   V Bratislave, dňa ........................ 
Predávajúci:                                                               Kupujúci: 
Hlavné mesto SR Bratislava    
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________      ____________________________ 
                Milan Ftáčnik                 Ing. Bohumír Beťko  
primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
                                                                                         





 


