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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí predaj pozemku v   k. ú. Staré Mesto, parc. č. 22846 - vodné plochy vo výmere               
43 m2, zapísaného ako parcela registra „E“ na LV č. 8925, do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov  Ing. Petra Bahulu a JUDr. Daniely Bahulovej,  za cenu 5 600,- Eur. Prípad hodný 
osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o pozemok situovaný pozdĺž pozemku vo vlastníctve 
kupujúcich, ktorý majú v súčasnosti v nájme, a ktorý nie je spôsobilý slúžiť pre iné účely, 
 
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. Kúpna zmluva bude obsahovať ustanovenie, že kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 

dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET  : Žiadosť o odkúpenie pozemku v k. ú. Staré Mesto   
 
 
ŽIADATELIA   : Ing. Peter Bahula a JUDr. Daniela Bahulová 
    
 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
 
parc. č.  druh pozemku výmera v m2  pozn.     
22846  vodné plochy  43   parc. reg. „E“ 
 
 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Žiadatelia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi pozemkov parc. č. 4744/66 - záhrady vo 
výmere     328 m2 a parc. č. 4744/118 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 232 m2 v k. ú. Staré 
Mesto (na ktorom je umiestnený rodinný dom), ktoré bezprostredne susedia s pozemkom, o ktorého 
kúpu požiadali a ktorý majú v súčasnosti prenajatý. Ide pás široký 1m s niekoľkometrovým 
prevýšením,  situovaný pozdĺž nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľov, ktorý majú viac ako 9 rokov 
v nájme a platia zaň nájomné vo výške 314,- EUR ročne. Pre hlavné mesto SR Bratislava je tento 
pozemok na iné účely nepoužiteľný, čím je opodstatnené použitie ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona    č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktoré pripúšťa v prípadoch hodných osobitného zreteľa 
pri predaji nehnuteľnosti upustiť od postupu upraveného v ods. 1 až 7 citovaného zákonného 
ustanovenia a teda aj od predaja formou obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnej dražby alebo 
priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa 
osobitného predpisu. 
 Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 18/2012, 
vypracovaného Ing. Jozefom Fajnorom, znalcom z odboru stavebníctvo v sume 5 600,- EUR (po 
zaokrúhlení), čo predstavuje cca 130,- EUR/m2.  
 
 
Stanoviská odborných útvarov magistrátu 
Stanovisko finančného oddelenia: bez pohľadávok 
Stanovisko oddelenia miestnych daní a poplatkov: bez pohľadávok 
Stanovisko oddelenia územného rozvoja mesta: prevládajúce spôsoby využitia funkčných plôch 
: rôzne formy zástavby rodinných domov 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy: bez pripomienok 
Stanovisko referátu generelov technickej infraštruktúty OUP: bez pripomienok 
Stanovisko oddelenia mestskej zelene: bez pripomienok 
Stanovisko starostky: súhlasné.  







































Kúpna zmluva 
č.0488  

 
uzatvorenej 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: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu:  25826343/7500 
Variabilný symbol:  
IČO:   603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Ing. Peter Bahula, rodený Bahula  
narodený :    
rodné číslo :    
trvale bytom :  
rod. stav : ženatý 
št. príslušnosť: SR  
 
a 
 
JUDr. Daniela Bahulová, rodená  
narodená :    
rodné číslo :    
trvale bytom :  
rod. stav : vydatá 
št. príslušnosť: SR  
  
(ďalej len „kupujúci“) 
  
 
 

Čl. 1 
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 22846 – vodné 
plochy o výmere 43 m2, vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8925  pre 
hlavné mesto SR Bratislavu ako parcela registra „E“. 
2) Predmetom predaja podľa tejto kúpnej zmluvy je  pozemok špecifikovaný v Čl. 1 ods. 1 
tejto zmluvy. 
3) Podľa listu vlastníctva č. 5462 sú kupujúci vlastníkmi bezprostredne susediacich pozemkov 
v k. ú. Staré Mesto parc. č. 4744/66, záhrady o výmere 328 m2 a parc. č. 4744/118, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 232 m2 vedených ako parcely registra „C“, ako aj stavby – 
rodinného domu stojaceho na pozemku parc. č. 4744/118. Pozemok charakterizovaný v Čl. 1 
ods. 1 tejto zmluvy majú kupujúci v nájme v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 
088811550200. 



  4) Prevod sa vzhľadom na vyššie uvedené realizuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
5) Predávajúci predáva a kupujúci kupujú pozemok, ktorý je predmetom tejto zmluvy, parc. č. 
22846 – vodné plochy o výmere 43 m2, vedený v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 
8925  pre hlavné mesto SR Bratislavu ako parcela registra „E“ v celosti do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov.  
 
 
 

Čl. 2 
 

1) Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v Čl. 1 odsek 1 tejto zmluvy  za kúpnu cenu      
 ,- EUR/ m2, teda celkom  ,- EUR, ( slovom:    EUR ) kupujúcim, ktorí 
nehnuteľnosť za túto cenu kupujú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.  
2) Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
trojpätinovou väčšinou všetkých prítomných poslancov na svojom zasadnutí dňa   
uznesením č.    . 
3) Kupujúci sú povinní spoločne a nerozdielne uhradiť dohodnutú kúpnu cenu na účet 
predávajúceho č. 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., 
variabilný symbol č.   naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma 
zmluvnými stranami. V tej istej lehote kupujúci uhradia na horeuvedený účet a variabilný 
symbol náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 18/2012 vo výške 250,- EUR. 
 
4) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatia riadne a včas kúpnu cenu 
a úhradu za vypracovanie znaleckého posudku, 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 je kupujúci v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas 
povinný zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 
517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
   

Čl. 3 
 

1) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by na predávaných nehnuteľnostiach 
viazli nejaké dlhy, bremená alebo 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) 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. 5 
 

1) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v Čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy dobre 
známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 
2) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   
 
 

Čl. 6 
 
Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva o nájme pozemku č. 088811550200, ktorú 
uzatvorili dňa 3. 9. 2002 trvá až do dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva vyplývajúceho 
z tejto zmluvy do katastra nehnuteľností a do tohto dňa takisto trvá povinnosť uhrádzať 
dojednané nájomné, resp. jeho alikvotnú časť.   
 

Čl. 7 
 

1) Prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nastane dňom povolenia vkladu 
vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností..  
2) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci pri dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny a nákladov na 
vypracovanie znaleckého posudku. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny podá 
predávajúci návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 
2 tejto zmluvy. 
3) 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. 
4) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami 
zmluvy. 
5) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci pri 
podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    
6) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám. 
7) Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so zverejnením tejto zmluvy 
podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám., v znení neskorších 
predpisov. 
 

Čl. 7  
 

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 jej 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 Ftá čnik              Ing. Peter Bahula  
primátor              

 
 
 
 
 
 
      ................................................... 
       JUDr. Daniela Bahulová 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
 

Primaciálne nám. 1,   P. O. Box 192,   814 99  Bratislava 1 
 
 
 
       

  
  
       Správa katastra pre hlavné mesto SR 
       Bratislavu  
       Ružová dolina 27 
       821 09 Bratislava 
 
 
 
 
Vec: Návrh na vklad vlastníckeho práva    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava navrhuje Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, 
aby rozhodla o vklade vlastníckeho práva, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy č. 0488 uzavretej 
medzi hlavným mestom SR Bratislava ako predávajúcim a Ing. Petrom Bahulom a JUDr. 
Danielou Bahulovou ako kupujúcimi do katastra nehnuteľností.  
 Ide o pozemok v  k. ú. Staré Mesto, parc. č. 22846 – vodné plochy o výmere 43 m2, 
vedeného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8925  pre hlavné mesto SR Bratislavu 
ako parcela registra „E“. 

Predaj pozemku sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
 Súčasne vyhlasujeme, že účastníci zmluvy sú oprávnení s predmetom zmluvy 
nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité a právny úkon je urobený 
v predpísanej forme. 
 Navrhujeme, aby Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu vydala rozhodnutie, 
ktorým vklad povoľuje. 
 
 S pozdravom 
 
 
 
               Milan Ftáčnik                

   primátor 
                                                                    
 
 
    
     
 
Prílohy: 
kúpna zmluva 2x 
odpis uznesenia Mestského zastupiteľstva č.   zo dňa  
kolky v hodnote 66,- EUR 
potvrdenie o zverejnení 





Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 22846, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa  

Kód uzn.: 5.2 
5.2.4 
5.2.7 

Uznesenie č. 534/2012 
     zo dňa 16. 05. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča   
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR            
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemku v  k. ú. Staré Mesto, parc. č. 22846 – vodné 
plochy vo výmere 43 m2, zapísaného ako parcela registra „E“ na LV č. 8925, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Petra Bahulu a JUDr. Daniely Bahulovej,  za 
cenu 5 600,00 Eur. Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o pozemok 
situovaný pozdĺž pozemku vo vlastníctve kupujúcich, ktorý majú v súčasnosti v nájme, 
a ktorý nie je spôsobilý slúžiť na iné účely,  
 
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. Kúpna zmluva bude obsahovať ustanovenie, že kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz 

do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
- - - 

 



 


