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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
 
predaj pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 513/1 – ostatné plochy o výmere 210 
m², k. ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 46 do vlastníctva Dušana Uherčíka, za cenu celkom 
60 270,- Eur ako prípadu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Celková kúpna cena pozostáva 
z dvoch častí: 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 37/2012 zo dňa 30. 5. 
2012 vo výške 275,- Eur/m², čo pri celkovej výmere 210 m² predstavuje sumu celkom 57 750,- 
Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 2 520,- Eur tvorí náhradu za užívanie predmetného pozemku 
za obdobie dvoch rokov spätne a vychádza zo sadzby 6,- Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami 
evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe 
Rozhodnutia primátora č. 28/2011. 
 
Tento predaj sa schvaľuje s 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. 
 
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8    
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že tento 
pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy tvorí súčasť záhrady žiadateľa a je 
prístupný len cez pozemky v jeho vlastníctve z ulice Pod Rovnicami, nakoľko z ulice Líščie 
údolie sú na hranici mestského pozemku vybudované radové garáže. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na predaj pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 513/1 
 
ŽIADATE Ľ  : Dušan Uherčík,  
 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU  
 
parc. č.    druh pozemku               výmera v m2  pozn.  
513/1     ostatné plochy               210       LV č. 46 
 
 
SKUTKOVÝ   STAV   
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností 
v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 513/1 – ostatné plochy o výmere 210 m², zapísaného na LV č. 46. 
 Žiadateľ Dušan Uherčík, má záujem o majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych 
vzťahov k tomuto pozemku, nakoľko je výlučným vlastníkom pozemkov parc. č. 512 a parc. č. 
513/2 k. ú. Karlova Ves, LV č. 2939 v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. 513/1. Tento 
pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy tvorí súčasť záhrady žiadateľa a je 
prístupný len cez pozemky vo vlastníctve žiadateľa z ulice Pod Rovnicami, preto nemá 
v súčasnosti hlavné mesto možnosť efektívne ho využívať. Z ulice Líščie údolie je mestský 
pozemok ohraničený stavbami radových garáží a stromoradím, takže je prístup z tejto strany 
k nemu znemožnený. Záujemca chce túto nehnuteľnosť využívať ako okrasnú záhradu, na ktorej 
by bola trávnatá plocha tvoriaca funkciu oddychovej časti záhrady pre rodinu. 
 Predaj pozemku sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (posledná zmena tohto zákona novelou č. 258/2009 
Z. z.) ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí 
byť zdôvodnený. 
 Znaleckým posudkom č. 37/2012 zo dňa 30. 5. 2012 bol pozemok ocenený                         
vo výške 274,93 Eur/m2. 
 
 
STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU  
Oddelenie územného rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 513/1 funkčné využitie územia málopodlažná 
zástavba obytného územia. Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované 
územie. V rámci stabilizovaného územia sa ponecháva súčasné funkčné využitie, predpokladaná 
miera stavebných zásahov je prevažne do 15% celkovej podlažnej plochy existujúcej zástavby 
v území. Jedná sa v zásade o nadstavby, dostavby a prístavby budov, využitie podkroví, úpravy 
a dovybavenie vnútroblokových priestorov, výstavbu v prielukách a podobne. Merítkom 
a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie 
konkrétneho územia, ktorý je potrebné akceptovať, chrániť a rozvíjať. Prvoradým je zvýšenie 
kvality prostredia, nielen kvality zástavby ale aj prevádzkovej kvality. 
Vzhľadom na skutočnosť, že pre dané územie nie je spracovaný územný plán zóny, resp. 
územnoplánovací podklad na zonálnej úrovni riešenia, ktoré by stanovovali využitie pozemkov, 
je potrebné v následnej príprave overiť, či záujmový pozemok je zastaviteľný, aká je miera jeho 
zastavania a aké sú celkové podmienky jeho využitia. Rovnako je potrebné overiť možnosti 
napojenia na verejné technické vybavenie územia a na verejné dopravné vybavenie. 



Súborné stanovisko za oblasť dopravy: 
Z hľadiska dopravného plánovania v zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, 
rok 2007 v znení zmien a doplnkov, záujmový pozemok nie je dotknutý žiadnym dopravným 
zámerom. Vzhľadom na to k predaju pozemku nemá námietky. 
Z hľadiska prevádzky dopravy nie sú námietky 
Predmetný pozemok oddelenie cestného hospodárstva nespravuje, ulice Pod Rovnicami a Líščie 
údolie v k. ú. Karlova Ves sú v správe mestskej časti Karlova Ves a predaj sa nedotkne 
komunikácii v správe OCH. 
Z hľadiska záujmov OCH ako správcu komunikácii a verejného osvetlenia nemáme pripomienky 
k predmetnému predaju pozemku parc. č. 513/1. 
Oddelenie územného plánovania: 
Územím prechádza kanalizačný zberač A VIII – DN 2400/2300 mm a zakrytý úsek potoka. 
Oddelenie mestskej zelene: 
Súhlasí. 
Oznámenie finančného oddelenia o pohľadávkach: 
Neeviduje žiadne pohľadávky. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Neeviduje žiadne pohľadávky. 
 
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Karlova Ves je kladné. 
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MEsrsKA eesT nnarrslava
Nim. sv. Franti3ka 8,842 62 B
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- KARLOVA VES
raiisiava 4

Vdieni pan
Doc. RNDi. Milan Flidnik, CSc.
primritor hl. mesta SR Bratislav-v
Primacidlne nrim. d. I
814 99 Bratislava

tlAtJ !Mn 2VIg)laL'/(
V6.i list dislo/zo dia NaSe dislo: Vybavr.rje/linta Bmtisiava

Kov6t ovA/60259221 5.3.2012K ij .MACS SNM 50996111-61355941 1096'71372712011111254
KV rMCt I 985 I t 1 55 I 20 | 2 / 2t 1 7 MK6.9.20t1

MAGS SNM/27 893/ 12- l41 191 19
25.1.201.2

VEC: Stanovisko k Fedaju pozerDku.

V&ei1i pAn primetor,

listom dj. I\4-4.Gs SNM 50996/11-61355 947 zo dia 6.9.2011ste ma v zmysle iJ. 8 Statritu
hlal,ndho mesta SR Bratislary poZiadali o stanovisko k predaju pozemku rcgistra.,C" KN parcely

dislo 513/1 - ostatnd plochy o vj'rnere 210 trt', t.i. Bratislava - Karlova Ves DuSanovi

flheriftovi, Bratislava. Ziadatel' ako vlastnik susednfch pozemkov m5 ziujem
o pridlenenie predmetndho pozemku za ridelom jeho vyrZilia ako okasnej z6hrady

Pri preverovani viashickych pniv k Fedmetndmu pozeml!:u sme zistili, ze dasf parcely

registra,,C" KN parc.d. 513/1 tvori podl'a pozemno-kniin6ho sta\L PK parcela dis. 20371, k.n.
Bratislav4 na ktoru posledn;f vlastnicky zdpis v Pozemkovej knihe v PK vloZke dislo 14413 zo

dna 28.6-1960 je na Csl. fi41 Obvodni Darodni vibor Bratislava Stard mesto v celosti, preto

som s predajom pozeml-u Ziadatel'ovi srihlasila s podmienkou, Ze Mestsk6 dast' Bratislava -
Karlova Ves v zmysle Statrltu bl. mesta SR Bratislavy obdrZi dast' z hipnej ceny za prediivani
pozemok vo r..fike zodpovedajricej vjmere dasti PK parcely dis. 20371. k.ri. Bmtislava.

Ndsledne sme z oddelenia spniry nehnutel'nosti Magistdtu hl. mesta SR BratislalT
obdrzali Hospodarsl-u znlw'rr zo dna 24.10.1988, klorou bola spdva k p6vodnej pozemno-

kniirej parcele dis. 20371, k,ti. B€tislava preveden6 z odovzd6vajfcej organiz6cie Obvodn6ho

n6rodndho vjboru Bratislava IV. v prospech preberajucej organizilcie Vistavby hl. mesta SR

Bratislavy.

Na z6klade zistenich novich skutodlosti Viim oznamujem, Ze k predaju pozernku regista

,,C" KN parc.d. 513/1, k.ri. Bmtislava - Karlova Ves vlastnt'kovi vedl'aj3ich pozemkov Duianovi
Uherdikovi, , Bratislava nemiim niimietLa.

AI
Ing. Iveta Hanulikov6

$aro$Ka

S pozdmvom



GKU Bratislava

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTEINOSTI
Vytvorene cez katastralnY Poftal

Prevny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 1 je evidovany na liste vlastnictva 
'islo 

2299'

3! 2 81 Zastavan6 Plochy a 25 1

Obec: BA-m.d. KARLOVA VES

Katastalne lzemie: Karlova Ves

VYPIS Z LISTU VLASTNICTVA d. 46

eAsf A: MAJETKaVA PaDSTATA

PARCELY registra "C" evidovan6 na katastrilnej mape

Okres: Bratislava lV

Patceh6 eislo Vimerc v m2 Druh pozenku
1t 1636 Zastavan6 Plochy a

nadvoria

Datum vyhotovenia 31.05.2012

Casvyhotovenrar 13:5432

Sp6sob vyuz. p lJmiest. pozenku Privny vzt'ah Druh ch n

16 1 5

3111

101 2

18

19

20t 1

22

25

'15

16

18

'15

I

1

1

Privny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 62 je evidovani na liste vlastnictva disto 2796'

65 186 Zastavan6 Plochy a 15 1

nedvoria

Pr;vny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 65je evidovani na liste vlastnictva 6islo 2796

66 200 Zastavan6 Plochy a 15 1

nadvoria

Pravny vzthh k stavbe evidovanej na pozemku 66 je evidovani na liste vlastnictva 
'islo 

3245

85 19 Zastavan6 Plochy a 16 1

nadvoria

Pravny vzt?h k stavbe evidovanej na pozemku 85 je evidovani na liste vlastnictva 
'islo 

3842'

86 19 Zastavan6 Plochy a 16 1

n6dvoria

Pravny vzt'ah k stavb€ evidovanej na pozemku 86 je evidovani na liste vlastnictva 
'islo 

3841'

87 19 zastavan6 Plochy a 16 I
n:dvoria

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 87 je evidovani na liste vlastnictva 
'islo 

3767

88 19 zastavan6 Ptochy a 16 1

n:dvoria
Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 8S je evidovani na liste vlastnictva 6islo 3763

90 19 Zastavan€ PlochY a 16 1

nedvoria

Prevny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 90 je evidovani na liste vlastnictva 
'islo 

3771'

91 19 Zasbvan6 Plochy a 16 I
nadvoria

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 91 je evidovany na liste vlastnictva 
'islo 

3769'

92 19 Zastavan6 Plochy a 16 1

nadvoria

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 92 j€ evidovani na liste vlastnictva 
'islo 

3768'

93 19 Zastavan6 Plochy a 16 1

n6dvoria

Pravny vzt'ah k stavbe €vidovanej na pozemku 93 je evidovani na liste vlastnictva 
'islo 

3765'

417 Zastavan6 Plochy a

355 zastavan6 Plochy a

1544 Zastavan6 PIochY a

5264 Zastavan6 PlochY a

5114 Zastavan6 Plochy a

'185 Zastavan6 Plochy a

Informativny viPis 1t45 Aktualizacla katastrilneho portalu: 26.05.2012



PARCELY registra "C" evidovan6 na katastrelnej mape

Sp6sob vyuz. p. Umiest. pozemku Pravny vzt'ah Druh ch n.Parceln6 iisto Vinerav n2 Druh pozemku

2751 1 515 Lesne Pozemky
2791 1 569 Ostatn6 Plochy
2791 2 140 Ostatn6 Ploch,
2791 42 91 zastavan6 Plochy a

niLdvoria
14 Zastavan6 plochy a

139 zastavan6 Plochy a

54 zastavan6 plochy a

335 Ostatn6 plochy
83 Ostatn6 plochy
6 Zastavan6 plochy a

22 Zastavan6 plochy a

101 Ostatn6 plochy
1'175 Zastavan6 plochy a

14 Zastavan6 plochy a

7 ostatn6 plochy
12 Ostatn6 plochy
26 Zastavan6 plochy a

29 Ostatn6 plochy
32 ostatn6 plochy
7 Zastavan6 plochy a

1114 Zastavan6 plochy a

623 Ostatn6 plochy
7110 Zastavan6 plochy a

2426 zastavan6 plochy a

'148 zastavan€ plochy a

23 Zastavan6 plochy a

2A5l 1

2A5t 2

285/ 30

3500 zastavan6 plochy a

4894 Zastavan6 plochy a

300 Zastavan6 plochy a

38
29
29
22

22

22

22

279t 44

2791 45

279t 51

279t 52
279t 54
2791 55

279t 56

279t 57
2791 58

279t 59

279t 61

279t 62
279163

279t 64
2811 2
281t 4

282t 2

2AZ 3
282t 19

2aq 2

2A4t 13

244t14

29
29
22

22

29
22

1

1

I

29
29
22

29
37
'18

25

37
22

22

25

'16

Pravny vzthh k stavbe evidovanej na pozemku 284/ 14je evidovani na liste vlastnictva 
'islo 

3705'

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 285/ 3o je evidovany na liste vlastnicwa dislo 3592'

285t 37

285t38

2A5t 42

450
463t 7

454/ I

464t10

477t 1

487t 2

511/ 3

513t 1

36 Zastavan6 plochy a

7 Zastavan6 plochy a

82 Zastavan6 plochy a

500 Ostatn6 plochy
107 zastavan6 plochy a

20 Zastavan6 plochy a

20 Zastavan6 Plochy a

864 Zastavan6 plochy a

87 Zastavan6 plochy a

60 Ostatn6 plochy
210 Ostatn6 plochy

22

22

37
22

1E

16

37
37

17

17

22

25

Informativny vipis 3145 Aktualizacia katastfalneho portalu: 26.05.2012



Stavby
snprsn6 iisro na parcele eislo Druh stavby Popis stavby

11 zS Karloveska 3 1

PrAvny vzt'ah k parcele na ktorej le:istavba 3334 nieje evidovani na liste vlastnictva.
11 zS Karloveska 3

3334 917/ 3

3334 917/ 6

1152t 2

1160t 4

13711 2

Privny vztah k parcele na ktorej leiistavba 3334je evidovani na liste vlastnictva 6islo 4775.

3460 14261565
3460 1426/566
3514 1426t586
3514 1426t547
5962 1160/ 6
6152 1141t 3

11t 2

9 Tomenkova 5,7
9 Hany lvelidkovejllA, 118,11C
I Hany lreliikov€j 11A, 1'l B, 11C

13 obchod a slu:by

20 FONTANA

Privny vztah k parcele na ktorej le:istavba nieieevidovani na liste vlastnictva.
20 FONTANA

Prrvny vzt'ah k parcele na ktorej te:i stavba nie je evidovany na liste vlastnictva.
20 FONTANA

Pravny vzt'ah k parcele na ktorej leii stavba nie je evidovani na liste vlastnictva
20 FONTANA

Prevny vzt'ah k parcele na ktorej leii stavba nieje evidovani na liste vlastnictva

11 Budova pre Skolslvo na vzdelavan e a visk'rm
I Byiovjt dom

13 BLrdova ubytovacieho zarladenia
19 - Budova pre Sport a rekreaan5 l6ely
'15 ' Adminlstfativna budova

17 - Budova na vykonavan e nabo:enskich akt vit, kremato aadomysm"iku
20 - lna b'rdova

K6d umie stne ni a st av by :

T - Slavba postavana na zemskom povrchu

aAsi B: vLAsrNlct A !NE opRA|NENE osaBY
Por. aislo Piezvisko, meno (n62ov), rcdn6 piezvisko, eletun narcdenia, todne cislo (leq a Spoluvlastnickv podiel

niesto trual6ho pobytu (sidto) vlastnika

Ucaslnrk pravneho vziahu

teo :

I Hlavn6 mesto 9lovenskej republiky Bratislava, Primacialne ntmestie 1,

Bratislava. PSC 814 99, SR

1/1

V zmysle ustanoveni S 39 ods. 2 katastrelneho zrkona hodnovern ost' id ajov katastra
nehnutel'nosti bola k aasti pozemkom registra C pa.c. d. 1425/86 a parc a 1425/89 (zapis
G P 4.90/2006 - pa rc.6.1 4 261586, 1426t587 , 14261588, 1426tsa9, 14251590, 14261591 ,

1426/592, 1425/593) vedenich na Lv i.45 k. n. Karlova Ves o vel'kosti 1020 m2 na zaklade
rozhodnlttia Obvodn6ho nerodn6ho viboru Bratislava lV o vyvlastneni aislo: vist
4079/85/Kuk zo dna 07.11.1985 a k pozemku r€gistra E parc. 6. 4309 zapisanom na LV a.
4356 k. [. Karlova Ves na zaklade pridelovej tistiny dislor 151/'1949 zo dna 27.01.1949
spochybnenie z d6vodu duplicity vlastnictva na zeklade doslej listiny pridelovej listiny
aisto: 151/'1949 zo dna 27.01.1949
V zmysle ustanoveni S 39 ods. 2 katastr,lneho z:kona hodn overnost' n dajov katastra
nehnutel'nosti bola k pozemku registra k aasti pozemkom registra C parc a 1574/50, parc.
L.1674161aparc. a.1674t70 vedenim na LVa.46 k. n. Karlova Ves na zi'klade hospodarskej
zmluvy i. 5lV-1-019/Zizo dna i4.1.1987 a k pozemku registra E parc a 3720t2 zaptsanom
na LV 6.4363 k. n. Karlova Ves na zAklade rozhoclnutia SN Bratislava 4 4. D 878/91 zo dna
'17.12.1991 a osvedaenia o dediistve Okresn6ho stdu Bratislava V a.1D/839-04 zo dna
8.6.2005 spochybneni z d6vodu dqlpicity vlastnictva na zaklade doilej Iistiny
hospodarskej zmfuvy a.5-1v-1-o19lzi zo dna 14.1.1987
Niivrh na zaaatie konania o uraenie vlastnickych prev k pozemku p a. 142la (nezapisani
cP a.25/2008-vznik p.a.142118 oddelenim od pozemku p.a.142i4), 4.k.121C112912008, P2'
10/2009
Ziadost'o zapis 6. IMAGS SNM 30468/07-484353 zo dha 06.09.2007 -GP L-27t2007 -Z'
9414t07
Rozhodnutie o uraeni sipisn6ho aisla 6.SU 2007/2989/Pl zo dria 08.03.2007, 2-4850/07

zapis parc.a.657/4, 658, 659, 650, 661 GP i.175/2007 iao.2736/2007) :iadost'a.liAGS SNll,I-
1a7 35107 -5151917 4 z 14.11 .2007 - z-12660107 .

zepis patc.i.142612,1427 GP t.174t2007 lio.2738/2007) :iad ost' a.lvlAcs SNM-l5251/07-
3t1a444 z 14.11.2007- 2-12659t07 .

Titulnadobudnutia

Titulnadobudnutia
Titulnadobudnutia

Titulnadobudnutia
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GKU Bratislava

viprs z KATASTRA rueHruuretruosri
Okrest Bratislava lV Vytvoren6 cez katastnilny portal

Obec BA-m... KARLOVA VES Daium vyhotovenia 30.05.2012

Katastrelne [zem e: Karlova Ves oas vyhotovenia 14i23i22

vYpts z LISTU vLASTNicrvA d. 2939
EAST A: MAJETKOVA PODSTATA

PARCELY registra "C" evidovan6 na katastralnej mape

Parceheeislo Vinera v m2 Druh pozenku Sp6sob vyuz. p Uniest. pozemku Phvnv vzt'ah Druh ch.n

512 257 Zastavan6 plochy a 25 1

nedvoria
513t 2 322 ostatn6 plochy 37 1

S pasob vy uZ iv an i a paz e n k u
25 - Pazenak na ktarcn je postavenA astahe inzinietska stavba a iej staasti
37 - Pazenak, na ktaron st skaly, svahy, roklny, vimole, vysake medze s ktovin aleba kamenin a ind plachy, ktor6
ne pa skytuj i tN ali t2 itak

Uniestnenie pozenku:
1 - Pazenakje umiestneni v zastavanan tizemiabce

eAsi B: vLAsrN[ct A ]NE apRAvNENE asaBy
Por. aisto Piezvisko, meno (n;zov), rodne priezvisko, datum narodenia, rodne a,sto lleq a spotuvtastnicky podiel

niesto trval€ho pobytu (sidto) vtastnika

L:laasinikpravnehovztahu: Vlastnik
1 Uheraik Duaan r. Uheraik, Bratislava, PSc 84103, 1 /1

SR
Detum narodenia :

Titu I nad obud nutia oarovac ia zm luva V- 3523312008 zo dha 7 .1 .2009

eAsf c: TARCHY
Bez zapisu.

Bez z6pisu.

Bez 26pisu.
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Kúpna zmluva 
č. 04 88 ...... 11 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                : Milan Ftáčnik, primátor mesta 
Peňažný ústav         : Československá obchodná banka, a. s. 
Číslo účtu          : 25826343/7500 
Variabilný symbol  :  
IČO           : 603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Dušan Uherčík, rod. .................... 
nar. ........., r. č. ............. 
trvale bytom ...................... 
..............., štátny občan SR 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 
 

Čl. 1. 
Predmet zmluvy 

 
1. Hlavné mesto je vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Karlova Ves, pozemku registra 

„C“ katastra nehnuteľností parc. č. 513/1 – ostatné plochy o výmere 210 m², zapísaného na 
LV č. 46. 

 
2. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť        

v k. ú. Karlova Ves, pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 513/1 – ostatné 
plochy o výmere 210 m², zapísaný na LV č. 46.  

 
Čl. 2 

Kúpna cena 
 

1. Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v čl. 1 odsek 2 za kúpnu cenu          
celkom 60 270,- Eur, (slovom: šesťdesiattisícdvestosedemdesiat Eur) kupujúcemu, ktorý 
nehnuteľnosť za túto cenu kupuje. 

 
2. Kúpna cena pozostáva z dvoch častí, a to z ceny nehnuteľnosti stanovenej 

znaleckým posudkom č. 37/2012 zo dňa 30. 5. 2012 vypracovaným znalcom z odboru 
stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Igorom 
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Kropáčom, ktorým bol predmet prevodu ohodnotený na sumu 275,- Eur/m² a z náhrady za 
užívanie pozemku za obdobie dvoch rokov spätne vo výške 2 520,- Eur. 

 
3. Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu sumu 2 520,- Eur ako 

náhradu za užívanie pozemku uvedeného v čl. 1 ods. 2 za obdobie dvoch rokov spätne na účet 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 25828453/7500 vedený v Československej obchodnej banke, 
a. s., variabilný symbol č. ......... Cena za užívanie pozemku je určená v súlade s Pravidlami 
evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov ustanovených na základe Rozhodnutia 
primátora č. 28/2011 na sumu 6,- Eur/m2/rok, t. z. za užívanie 210 m2 ide o celkovú sumu       
2 520,- Eur.     
 

4. Kupujúci je povinný uhradiť prvú časť dohodnutej kúpnej ceny v sume 57 750,- 
Eur  spolu s náhradou za vypracovanie znaleckého posudku č. 37/2012 vo výške 220,- 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 podpisu 
tejto kúpnej zmluvy. 

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak 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 vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti 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 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 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Prevod nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 

Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa 28. 6. 2012 uznesením č. ..............., v súlade     
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s § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 
 

2.  Kupujúci vyhlasuje, 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 
stanoviskami oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 14. 10. 2011, súborným stanoviskom 
za oblasť dopravy zo dňa 20. 9. 2011, stanoviskom oddelenia mestskej zelene zo dňa 12. 9. 
2011 a stanoviskom oddelenia územného plánovania – referátu generelov technickej 
infraštruktúry zo dňa 21. 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 zaväzuje, že uhradí 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. Za zaplatenie kúpnej ceny  
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.  
 

6. 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 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 kupujúceho. Kupujúci obdrží      
po podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia 
povinností vyplývajúcich mu 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: 
 
 
 
 
 
 
________________________________   ____________________________ 
                Milan Ftáčnik                 Dušan Uherčík 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 







 


