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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
 
 
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 predaj nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica, 
stavby súp. č. 7841 na pozemku parc. č. 1064/2 – Dom smútku, LV č. 3713, spolu 
s príslušenstvom a oplotením, do vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi farnosti Bratislava -
Záhorská Bystrica, so sídlom Svätého Pia X. č. 1 v Bratislave, IČO: 31744648, za kúpnu cenu 
1,00 EUR. 
 
 
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkami : 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 120 dní odo dňa 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. 
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci je vlastníkom pozemkov registra 
„E“ KN parc. č. 5896/2 a 5895/3. Pozemok parc. č. 1064/2 vznikol z časti pozemkov registra „E“ 
KN parc. č. 5896/2 a 5895/3, t. z. stavba súp. č. 7841 sa nachádza na pozemku vo vlastníctve 
kupujúceho. Predajom stavby kupujúcemu dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníctva 
pozemku pod stavbou.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET   : Návrh na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica, stavby súp. č. 
    7841 na parc. č. 1064/2 – Dom smútku,  ako prípadu hodného 
    osobitného zreteľa 
 
ŽIADATE Ľ  : Rímskokatolícka cirkev farnosť Bratislava - Záhorská Bystrica 
    Svätého Pia X. č. 1, 841 06 Bratislava 
    IČO: 31744648 
 
ŠPECIFIKÁCIA  STAVBY  
súp. č. 7841 na parcele č. 1064/2 Dom smútku, LV č. 3713 
 
SKUTKOVÝ   STAV    
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľnosti v k.ú. Záhorská Bystrica,  
stavby súp. č. 7841 na parcele č. 1064/2 Dom smútku, LV č. 3713, spolu s príslušenstvom 
a oplotením. K pozemku parc. č. 1064/2  pod stavbou nie je evidovaný právny vzťah na liste 
vlastníctva. Žiadateľ je vlastníkom pozemkov registra „E“ KN parc. č. 5895/2, 5895/3 a 5896/2, 
LV č. 1651. Pozemok parc. č. 1064/2 vznikol z časti pozemkov registra „E“ KN parc. č. 5896/2 
a 5895/3 (vo vlastníctve žiadateľa). Stavba sa nachádza na pozemku vo vlastníctve žiadateľa.  

Dňa 14.3.2007 uzavrelo hlavné mesto SR Bratislava, Marianum – Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy, p.o. a žiadateľ Zmluvu o odovzdaní a prevzatí pohrebiska cintorína v katastrálnom 
území Bratislava – Záhorská Bystrica. Podľa čl. I ods. 3 tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, 
že organizácia Marianum pozemky parc. č. 1065, 1064/1 a 1064/2 tvoriace pohrebisko - cintorín 
(pričom podľa identifikácie do pozemkovej mapy ide o časti pozemkovoknižných parciel           
č. 5895/2, 5895/3, 5896/2, LV č. 1651 registra „E“ KN v prospech Rímskokatolíckej cirkvi 
farnosť Bratislava - Záhorská Bystrica) na základe písomného oznámenia farnosti adresovaného 
hlavnému mestu a preukázania vlastníckych práv, odovzdala 28.12.2006 a farnosť ich za účelom 
prevádzkovania pohrebiska prebrala.  Podľa čl. I ods. 6 zmluvy o odovzdaní a prevzatí 
pohrebiska - cintorína v katastrálnom území Bratislava – Záhorská Bystrica, súčasťou pohrebiska 
– cintorína v k. ú. Bratislava – Záhorská Bystrica je dom smútku zapísaný na LV č. 3713, ktorý 
je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy rovnako ako oplotenie cintorína. Doriešenie 
vlastníckych práv k nehnuteľnostiam má byť predmetom osobitnej zmluvy. 
 
 Stavba súp. č. 7841 – Dom smútku je prenajatá zmluvou o nájme č. 08 83 1069 07 00 
organizácii Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o. 
 
 Znaleckým posudkom č. 60/2009 zo dňa 14.8.2009 vyhotoveným znalcom Ing. Petrom 
Kapustom boli ocenené: 
stavba súp. č. 7841na sumu .......................................... 42 064,86 EUR 
ploty na sumu................................................................ 22 779,53 EUR 
vonkajšie úpravy na sumu ............................................ 20 184,08 EUR 
     spolu    85 028,47 EUR 
 
 Vonkajšie úpravy zahŕňajú spevnené plochy, vonkajšie schody, oporné múry, septik, 
kanalizačné šachty, prípojky kanalizácie I,II, vodomernú šachtu, prípojky vody I,II, areálové 
osvetlenie - rozvody a stožiare, vonkajšie schody a spevnené plochy I,II,III. 
 
 Podľa informácie oddelenia technického zabezpečenia budov je zostatková hodnota 
nehnuteľnosti 0,00 EUR. 
 



  
 Žiadateľ bol so znaleckým posudkom č. 60/2009 oboznámený. S kúpnou cenou 
85 028,47 EUR žiadateľ nesúhlasí, a žiada hlavné mesto SR Bratislavu o predaj stavby Domu 
smútku za symbolická cenu 1,00 Eur. Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica takisto 
požiadala hlavné mesto SR Bratislavu o zváženie možnosti prevodu Domu smútku 
s príslušenstvom do vlastníctva žiadateľa za adekvátnu, resp. symbolickú cenu. (vzhľadom na to, 
že stavba nie je využívaná, je v dezolátnom stave a postupne chátra). Mestská časť Bratislava – 
Záhorská Bystrica ďalej uvádza, že cena 85 028,47 EUR nie je primeraná súčasnému stavu 
nehnuteľnosti a prípadná rekonštrukcia si vyžiada vynaloženie nemalých finančných 
prostriedkov. Z uvedeného vyplýva, že predkladaná alternatíva návrhu uznesenia, t.j. predaj 
stavby spolu s príslušenstvom a oplotením za 1,00 EUR, sa predkladá na výslovnú žiadosť  
Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Bratislava - Záhorská Bystrica. 
  Uvedený predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s tým, že 
obecné zastupiteľstvo musí rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo zámer predať nehnuteľnosť ako prípad 
hodný osobitného zreteľa na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a na 
internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy www.bratislava.sk dňa 8.6.2012. 
 

Na rokovanie komisie finančnej stratégie bol predložený materiál s dvomi alternatívami 
návrhu uznesenia. V I. alternatíve bol navrhovaný predaj uvedenej stavby spolu 
s príslušenstvom a oplotením za kúpnu cenu 85 029,00 EUR.  V II. alternatíve bol navrhovaný 
predaj uvedenej stavby spolu s príslušenstvom a oplotením za kúpnu cenu 1,00 EUR. Komisia 
finančnej stratégie, ktorej zasadnutie sa konalo dňa 12.6.2012, odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť II. alternatívu, t. z. predaj stavby spolu 
s príslušenstvom a oplotením za kúpnu cenu 1,00 EUR 
 
 
STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU 
 
Oddelenie územného plánovania, Referát generelov TI: 
Bez pripomienok. 
Oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy: 
Bez pripomienok. 
Oddelenie prevádzky dopravy: 
Nevyjadrujú sa. 
Oddelenie cestného hospodárstva: 
Bez pripomienok. 
Oddelenie mestskej zelene: 
Súhlasia. 
Oddelenie životného prostredia: 
Nemajú námietky. 
Finančné oddelenie: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Stanovisko MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy: 
Nemajú námietky. 
 
O stanovisko starostu MČ Bratislava – Záhorská Bystrica bolo požiadané listom doručeným 
mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica dňa 17.5.2012. 
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GKU Bratistava

Wpts z xarasrRa rueHnutetruosri

VYPIS Z LISTU VLASTNICTVA d. 3713
EAsi A MAJETKaVA PaDSTATA

Stavby
stipish6 tlsto na parcele eislo Druh stavby Popis stavhy Druh ch.n. Umiest- stavby

7841 10641 2 20 Dom smitku 1

Prevny vzt'ah k parcele na ktofej le:istavba 7841 nie je evidovani na liste vlastnictva.

ka.l I tn ie s, r e n i a st avb y
1 - Slalba postavand na zemskom povrchu

eASi B:vLAsTNiclA INE opRA7NENE asaBy
Pot. iisto Piezvisko, neno @ezov), rodn6 piezvisko, detum narcdenia, rodn6 aislo (ICO) a spotuvtastni.ky podiet

niesto tryal€ho pobytu (si. o) vtastnika

Okres: Bratistava tV Vytvoren6 cez katastalny porlil

ObSC BA-M.d, ZAHORSKA BYSTRICA
Katastra ne nzemie: zahors!4 Bystrica

Uaaslnikprirvnehovzlahu Vlastnik
1 Hl.mesto SR Bratislav.- v sprive MARIANUItI . pohfebniclvo m.p.o.,

Svdtoplukova 1

lco :

Titul nadobudnutia Rozhodnutie 4.936/98 z 25,9.1998, Vz 2251991

Detum vyhoiovenia 30.05.2012
easvyhotovenia ls:ll|:27

'I /1

CAsf c: fARCHY

GP e.32141009-69/95 - Vz 225l9s

Poznemka:

Informativny vipis 1/1 Akiualizaciakaiastr;lnehopor(elu 26.05.2012



GKU Bratislava

VVPIS z KATASTRA NEHNUTEUNOSTi
Vytvoren6 cez katastralny portil

Okres: Bratislava lV
Obec: BA-m.4. zAHORSKA BYSTRICA
Katasiralne Lizemie ZAhorska Bystrica

Datum vyhotovenia
Cas vyhotovenia:

30.05.2012

14'.54i56

Wpts
CAST A, MAJETKOVA PODSTATA

Z LISTU VLASTNICTVA 6. 1651

PARCELY registra "C"

Parceheeislo Vinera v 62 Dtuh pozemku
11 1 569 zastavan6 plochy a

niidvoria

evidovan6 na katastriilne.i mape

Sp'sobvyuZ,p, Umiest, pozemku Pr4vny vzt'ah Druh ch.n

17

16

18

15

18

22

37

37
1

1

21 1

21 2

2t3
2t 4

3

4t 2

1024t 2

10251 4

14251 7
14261 3

1A2d 4

14291 5

1014

1041/ 3

2AA2t 1

3253/176

3253t177
3935t 12

3935/ 13

2041
3058

181

21

478 Zastavan6 plochy a

478 Zastavan6 plochy a

465 ZehEdy
313 Zastavan6 plochy a

106 Ostatne plochy
pLorvrBA vyzNAdENi NA ZAKLADEv " 1t28012012

140 Ostatn6 plochy
631 Orna poda
683 Orna p6da

2623 Ornri p6da

11516 Lesn6 pozemky
799 Zastavan6 plochy a

538 vodn6 plochy
2087 OrnA p6da
1059 Orni pbda

1 101,201

1 101,204

1 101,204

1 101,204
1 101,204

1 141,204
I 101,204
1 101,204

1 101

1 101

I 101
I 101
I 101

I 101

I 101

I 101
2 101
2 101

ploMaA vyzNAcENA NA zAKtaDav -,a2aol2o12
240 Zastavan6 plochy a 22

1

1

38
22

11 2 101
12
12

s pO sob vyuZ iva ni a p aze n ku :

15 Pozenak na ktarcn je pastavenA blava bulova aznaiena stpisnin iislan
1 Pazenak vyLzivani pre rasUnnA virabu, na ktarom sa pestuj1 abilninv akopaninv, kmavinv technicke ptachnv

z.t.ntna a ne palhahaspadArcke pladiny alebo pazenak daaasne n-'vvrZivani pre nstlinnt vircbLt
22 Pazenak na kla.an je pastavena inttnierska stavba - ceslne ni'"stna a iaelah kanunikecla lesnAcesta paha
cesta, chodnik nektt46 patuavtska a ich stnasli
4 Pazenar prevaine v zaslavanan izeni obce aleba v 2 

'hradkarckel 
asa.le na ktoran sa pestule zelenha ovacLp

cktasna ni2ka a vysaka zeteh a ine polnahaspodAake plactny
37 Pazenak. ha ktarcn su skaly svahy, rakliny, vinale. rysake nedze s k ovin ateba kanenin a ine ptachv kbre
r e pas k ytuj i tv a ]i t:rz itak
18 - Pazenak. na klarcn je dvar
17 - Pa2enak na klaran je pastavenA budava bez oznaienia stpisnin nisbn
16 Pazenak na kt.tanje pastavanA nebybvabdova oznaaene stpisnin aiston
11 " vodni tak (puodzeni rieka, patok: uneti kanal, nahan a ine)

38 Pazenak s teslin) parastan, danasne bez lesn'ha porcstu za (raelom obnavv tesa aleba po vvkan ani n eha.lnei

D 
^ 

t h.h hn -" nej n e h n tte lno sti :

201 - 
^tehnut-"|nA 

kulttina paniatka (n'radna kultnrna paniatka)

Informativny vi'pis 1t3 Akiua zacia katastf6 neho porta u: 26.05.2012



PARCELY registra "C" evidovan6 na katastrelnej mape

Parcetn4ilsto vineravn2 Druh pozemku SpAsobvyuZ. p. Uniest. pozenku PtAvnyvztah Dtuh.h.n.
244 - Ach.anne pasna nehnutelnej kult(trne! panEtky, panialkavej rezeNade ateba pantatkovej zon!
141 chrenena krajinna oblas(

Uniesbtente pazenku:
1 Pazemak je untestneni v zaslavanan nzeni obce
2- Pazenakje umlestneni nima 2astavanaha tzemia abce

7 - Neospada.lani vtastnickyvztah k pazenku (pazenkon)

1006
1007

1785
3663
4060
4698
4699
4899
5326
5327
5362

5401
5402

5403
5895/ 2
5895/ 3
5896/ 2
5896/ 3

6439

Uniestnenie po2enku
2 Pazenak te untestneni nino zastavanaha Azenia abce

Stavby
Snpisn4 eislo na parcele eisb Druh stavby Popis stavby

PARCELY registra "E" evidovan6 na mape
vineftv n2 Druh pozenku

743 Ostatn6 plochy
18310 Oma p6da
9740 Orn6 po.la
ll45 Orna pOda
9348 O.ni pAda
3334 Orn6 pOda
4179 Orne pOda
3542 Orna poda
798 Ornii p6da
780 Orna poda

6808 Orna p6da

PLOMBA VYZNA.EN,{ 
'!A 

Zj.KLAOE Z .2756!2012
129 Orn6 p6da

5837 Orna p6da

P LO MBA VYZNAEE:IA NA ZAK:AD' Z - 27 5612012

791 Orna p6da
2122 Ostatn6 plochy
4122 Ostatn6 plochy
4553 Orna poda
367 Ostatn6 plochy

2318 OrnA p6da

urden6ho ope16tu
P6vodnA k.n. Poieti, UO

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

0

0
0

Dtuh ch.n. Uniest. slavby

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2

2

2

2

2
2

2

2
2
2

7104 U 1

7144 2t 4 17

17 - Bldova na vykonavanie nabozenskich aklivit krematbria a domy smliku
Kod unneslnenia slavby

1 'Stavba postavana na zemskom povrchu

CAS| B: |LASTNICIA INE aPRAVNENE asoBY
PoL iisto Priezvisko, neno hezov), rcdn€ priezvisko, detum narc.tenia, rodne eisto (eO) a spotuvtastnicky padiel

m iesto tNalaho pobytu (si.Io) vlastnika

1/1
Uaastnik pr,vfeho vzlah! Vlastnik

1 Rimskokatol!cka cirkev fa host' Bratis lava - Zihorska Bystrica,
Csl.tankistov 137

tco :

Tit! Iy na d obudn uti a LV:

PK vl.lll.Etapa
Ziado.t o zapis z A.T .1994 - VZ 170194
Dohoda V-506i96 z 14.5.1996 ' VZ 198/961
Oohada V-1743196 z 23.7.1996 - VZ 349/96
Dohoda o vydanipodl'a V-4385/96 z 22.7.1998 -VZ 385/98

lnlormativny vipis 2t3 Aktualizecia kataslrblneho poa(6lu: 26.05.2012

























RiflsKoKATCrLicra ctnrtv
l'ennosi BR{TISLAvA - zAHoRSKA BYSTRicA

iltillilulillllilll Lillllillillllill I llilil lllllllilll ll

IlRGOPOOFY4KE

i I -r'a- i

Nlagistr6t hlavn€ho mesta SR

Odde lenie spdv)'-' nehnutel'nosti

PdmaciAlne nrn. a l
814 99 Bratislava

Vec: Odpoved'na V6S list MAGS SNM 26867/12 - l0/309030 vo veci vysporiadania priivnych

vzt'ahov k nehnutel'nosti Dom smLitku v mestskej dasti Bratislava - Zdhorsk6 Bystdca

v nadviiznosti na n65 lisi z 3. juna 2011 a na VaSu Zladosf z 18 m6ja 2012 o konkretizilciu nami

;";;il;;;;i,,;il;rickej cenv" vdm navrhujeme svmbolickf kupnu cemr 1'00 € (iedno e.tro) za

1".'r"rti,i"'. i.r.ltsenstvom a oplotenim v mestskej dasti Bratislava - Zrihorskd Bystrica'

Pri stanoveni tejto sumy spolu s obdanmi' ktori sil rozholdeni sudasnim lr6vnym stavom oKolo

"a'Sm 
fi"-t .-'.ftn, v""-:chidzame z toho, Ze prerlmetnj Dom smitku - ako si to pamataju ob'ania

lahor\lei Bvsrr'ce - si ooslx\ilr ',un 
oUf'oi'tiu Tdhor'kej..Blstrice 536i 6 r +kcii l a tedd :e

nemordlne od nich ;iadai. abf i sr oj majetol mdli od va5 odkupo\ xI

Obdania Z6horskej Bystice sa miia - ako itatutdra a spriivcu majetku Farnosti neustAle verejne

o.i'taiu ako napreduje jedname I tejrc zaleZitosri rnedzi Vami a naSou Famost'olr- I tentok6t ich teda

'r,ud.m i,',lormotoi t loslole i pri Injch pnlezito'tirch

Dom smutkLr, kto{i preiiel do vlastnictva Hlavn€ho mesta Slovenskej republiky' sa nach6dza na

;;'tllrr-;;;". i.' \'06412, ktod' je v majetku Rimskokatolickej cirkvi' Iamosti Bratislava

26horsk6 Iiystrica (LV 165 i, k.h. Zdhorska Bystrica)'

Ve m, Ze sa tito neprijemn6 situacia sa do najsk6r \} riesi ple dobre meno oboch nasich stran'

S uctou

lT;t:Jftq:iltf$jft ku,,tl,a{
Thlic. Ludovit Potdl/'|i,)

farer

Z6horsk6 B)stica, dia 24 m6ja 2012

Na vedomie:
i,f"rotJf ".t 

g*tltl-a - Z6horskd B-vstrica' Nim Rodiny 1' 841 06 Bratislava Tv

S\,'Piax'i'l.84106Braiisla\a:18.tcl.02'6595621].e-miri]:li!.abysiricai's|onlinc.sk



Iti \{SKOK.\'T()LiCKA CTRKE\T

FAR,\OSf BR,'\TISLA\ \ - Z ifiO. RSK \ B'I STRt"C \: 

'
isl. tankistov 137.3'1106Bfdtlsla\:i48 tel lll 6i')lblLi e- ritrl rtrtiiu-vrL'r!d'!r 'q'r4"- "'

itiill
Oddelenje spri\ry nehnutel'nosti

Megistrat hlavneho mesta SR

Primaciilne n6m a. I
814 99 Bratislava

t.14t^j 3 Nfl Zahorski Bystica, dia 3 juna201I

Vopred d'akujelne

S lctou

Na \,edomie;
t?rota'!"rt 

"*,i.*va 
Zahorski Bystdca' N6m. Rodiny 1' 8'11 06 Bratislava IV

q$s4f 11

Vec: ZiadosC o r'ysporiadanie prdvnych vzfahov
''- t 

".ft"","1."ui 
DonT smritku v mestskej dasti Bratislava - Z6horsk6 Bystrrca

Rimskokatolicka cirkev' Famosf Bratislava - Zdhorske Bvstrica j: 'tlt::iT^' :'ll::l 
pfTTy

;:;#;;il;;; itjTi"t*::',; j',J,,"JlltlX|i;j,iiilld j:.'"':?, ssss,z 
"ssso,:,tH:"{*H".: 

iXtiffi-':::l,TTt"i:"r: ;;;;.i,* - t. Zdhorsk':i Bvstrica' katast6riv r."d

Bratislai'a, Spr6vy katasta pre hl t*t" Sn'-ti" t" 
"^thadza 

verejni cintorin tejto mestskej 6asti'

NapledmetnompozemkustojlDomsmLltkuzapisanjnaLV3Tllkto.ijevovlastnictveHlavn€ho
mesta Slovenskej republiky. Hlavne -"ri""i'r ."i,rrri" naiej ramosti, predaj Domu smirtku za

['rii"r 
"n"i""'*,it".il 

"",tu 
totu 

"o"t"oJoahadnut6 
na cca ss oo0 e vo veci vyspodadania te]to

zalezitosti sa ut udiali viacer6 stretnr-rtia a vimena Listov

\.,hladom .lx lo.7e
L. pre Farnost je t6to finanind sura pnrrysora'

2 predmetnv Dom-sT'ltk'f ].'lT?lil,itill'rou n",yuzi'", u teda je prebvtoini,
3- Flla\,n6 mesto SR Dom smutku

+. famost je tozttod"uti daf do poriadku svoj maJetok' 
.

Famosf navrhuje lllavnemu mestu sn "ta:tltlri 
Iysporiadanie pr6vnych vzt'ahov' a toi Hlame

..ti" i[p*ti,i o"m snirtku Famosti za symbolichi cenu

Dovofueme si Vis po,iada|o vyjaorenie a vyrielenie danej situ6cie v prospech obidvoch stran

,-/ nn :./l' ll t'*--) \//\
vit Pokojn/ "
farer



- IvIIEsTN\ trrrnD enRttsLAVA - zAHonsrcq. BysrRtcA
N:imestie Rodinv 1. 81357 Bratislava ,18

{a7

:

Vybavuje:
Ing.Lid'nkovli

vEc
Dom smttku Ziadost' o majctkoyopriyrrc vysporiad.rrie nehnutel'nosti.

Vzhl'adon na snahu dosiahnut' spolodnli cief, kto{m je skvalitnenie sluZieb a spristupncnie
moznosti obsluhy cintorina v Mestskej dasti Bratislava Zdhorsk, Bystrica, ktoldho spr:ivcom je
famost' Bratislava - Z6horskd Bystrica, si V6s mestskd dast'dovol'uje poZiadat'o VaSe v)iadrenie
k moznosti Wsporiadania majetkovopdvnych vzt'ahov k nehnutel'nosti Dom smLitku.

Stavba sa nachidza na pozemku parc. d. 1064i2, k. ir. Ziihorskii Bystrica, ktoD; tvoria dasti
purciel KN ,.E" iisio 5895/2 a 5896/2. veden6 sprivou katastra pre h1. mesto SR Bratislavu na liste
vlastnictva d. 1651 pre Rimskokatolicku cirkev, fanosf Bratislava - Zfiorskii Bystrica so sidlom na
u]. Sv Pia X d. 1, 841 06 Bratislava. SamotnA stavba je vedena na liste vlashictva i. 3713 pre

Hlavn6 mesto SR Bratislavu v spriive \'{arianum pohrebnictvo m. p. o.
V ziiujme dorieSenia vlastnickych vzt'ahov k predmetnej nehnutel'nosti bola medzi hlavn;im

mestom, Rimskokatolickou cirkvou a mestskou tasfou vcdcnii dlhodobi koreSpondencia
a uskutoinilo sa niekoL'ko stretnuti zdstupcov zildastnenich stdn. Napdek tomu doposial' nedoSlo
k vzdjomnej dohode.

V sridasnosti stavba nie je r1u2ivan6, .je v dezolitnom stave (pre ilustriiciu
dokladime fotodokumentAciu) a nad'alej postupne chitm. P6vodne bolajej cena znalcom stanovena
na sumu 85028,47 €, dovol'ujeme si vSak konStatovat', Ze tiito suma nie je prinemnc jej s!ccsnimLl
stavu a pripadni rekonStrukcia si vyZiada vynaloZenie nemallich finandnlicl'r prostricdkov. Je

v zdujme Rimskokatolickej cilkvi i mestskej iasti vritif stavbu do pdvodndho stavu a vytyodt' tak
vhodr'td podmienkv na obsluhu miestneho cintorina.

flj8"?l &'fl ttStl:llL
illL+ |

N,ria znaika:
38/2012

ulrfi fi riuffi rfi rfi ffi ffi rflrrilrrilnffi trrl

Magistrrt Hl. m. SR BratislarT'
Oddelenie sprilT nehnutel'nosti
Primacidlne n:imestie 1

814 99 Bratislava

Bratislava
9. 1.2412



t' Z ryisie u\eclenich do\odo\
,r'Donu smrirku s pr.slujen,l\om du

f adekv6tnu, resp. s).rnbolickil cenu.
Za pochopenie d.rJ..rjemr.

S pozdravom

si VAs dovol'ujeme poziadat'
vlastnictva Rimskokatolickej

o zviiZenie. moznosti prevodu
cirkvi v Z6horskej Byshici za

.""f,frT,'h..,..: ';' -.

..i:' .,,.,,- -r'-.,ii rr::1. rr I ::.i

i.l iilifl,':sr
\;+ca'

upa

Prilohy:

fotodokument6cia

Telef6n: 65 956 110
65 956 210

Fax: 65 956 210
1229-042/0200
60,t 887

Bantovd spojeniei VUB Bratistava - nesto
iislo,:ttu:
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lcktor ptq nirodni i!:1y
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llimskokatolicka cirkev larn ost' l}.atisl:lr.a - Zihorski
llystriclr
721 - Cirlievn:.i o:.ganiz{cia
12.10.1994

Csl, tanl{istov 137, 8{l 06 l}ratislavn - m. i, Zihorski
Sl slric.r

Kdd Ttrt

15000 Neziskov€ inititiLr':ic sliLZiace clonracnosLr;Lrr

6 VlastDictvo zdruZeri, polilicj(ich slrrin a cir.livi
04 l-4 zanrestrranci

(Jbchodn6 mcno:

Itr:ivna ibrma:
D:itum yzniku:
Dflum zinil(u:

Adresa sidla:

(lkrcs: Ilratislav:rIV
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Niizrv tiselnika
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RIMSKOKATOLICKA CIRKEV
BRATISLAVSKA ARCIDIgCEZA

IaO: 12131685,814 92 Bratisla,-a 1.3 irdlska 7. 572 006 t2I 572 006

'l id.
Rirnskokatolicka cirkev
Fanlosl' Bratislava-Zihorsk6 ts),stiica
Ceskoslovcnsk'ich taddslov I l7
84l 06 Bratislava,lS

r .,ia.:,iartr;i 11 ri I I ,:: t:,,
,all,.r.,ll,,!i. .. rr' , r.;-iar

i t r,. ::,,, :
:ii,:.r r: ri i lri/.r''

aislor 2491/2t)09 V Bratislave 7..iirla 200!)

Vco: Pfivna suhjcktivi'ta Rimskokatolickej cifkvi. La$osti B.atislava-Zdhor.skd Bystrica

liiirskoliiilolicb Clfkc!, lJratislavskd arcidieceza, timio potvfclzuie. ie v ,nrysl€ zi|kon..r
i. i08/1991 Zb. z. bola ]{i rshokarolickn fanlosl'Bratisl,rla-Zilorsk:i l}Jrt.ict| pfrivoplarne
rriaden, a dosial'ncbola zruSenri.

Zirovci potvrdzqjenrc, Ze $ubjelitonl pftiv \ zn]yslc zdkoDa d. 308/,lg9i Zb. r. I
v zllysle llatnich prdvnych predpisov Slolenskej rclxb:iky je Rimskohatoliclia cirk(v,
i'nrnost' Bmtisla\,a-Ziholsl{d ll}strie!.
llxil'a prcdpisu kiinonu 515. $ 3. Kdderu kinoricieho preva zeslupuie IlimsLokarolickuL
crlic\', Frnrosr'Bratislar.a-Z:lhorski Bystrica vdp. Th]-ic. l_iudovit pokojn;.," Iartu la;.nosri
itli -i1::t1r1ir11) zastupca, ktori je pnl\ophhc ustallovcni a oFdvneni konat \ lt.ivnrrh
\21'uiroch lcjl{) l;rmosti v rlutlcl platlrich cjrkcvnoprlivnvcll zilkonol,.

Alc ne z{kl:rde pfisluinich |ofic Kl(P a podl'a snlcrrj! ArciLiskLrpslitlur irractu
vcreiieniuh \ irradnom vestnjku ,.l.1./ (.'rr-ide At Lhiepiticopdljs lJt atislarjensjr'l )t.]1ti\,tcnsts.I f1.,1997, boti 12 ,\ L' I/2A00, hod 6, pri irrenllj e Iarskdho rnajctkD. pri.lam\.ecich. kirfnlch

a zimeno\tch zmluvecb. pri zmluvich o budircej ,nluvc, zmluve o zriaderi \,,!ctaho brencna,
r,.rnlrLve o Jielo. znl!vc o vipoZiak€, zmluve o pdzjake, zntuvc o irvc.e, pf;kaznci, nrrlldiltlei
i -<p|{)stfedkovatcl'slil]j zntluvc a p lrdclcni plrrcj lDoci ncfidzc Sututir'n), zestupoa i'arnosli
llalne konat' bez pisolmliho sitllasu kompclentnej cirkevnej vrchnosti djcodzncho biskupiL.
pdp.drc {crcrdl..eho vik6ra. Zmluva ladobida plalnost'prcdchr.Lzltjicirn schrltlcnjnl
korDcternr€i cil*cvue.j vrchnosti a iidjnnosi nislednim podpisom zaintcfesovanich sirdrol.
B.z P|islusniho pfikazujc takyro prdvry rjkon nepl.rh_yi.

l'oto po!v]denic o plivncj slrbioklivitc sltzi ako pfilvit dokiad.

L ! dc,.c V;t r davarrrc rt., r ed^nic,

omlancK
ny vikdr



MssrsKA ilsf sRArrsr,ava - z.{nonsrA sysrnlc,{
N{mesti. Rodiny 1, 84357 Bratislava 48

Vyl,avujel
tDg.Ljd'{kov6

Rimskokatolicl<y Lrskt ir.d
Svet'iho Pia X I. 1

841 06 Bratislava

Brilislava
20.3.2012

Na!a znnikrr:
510/2012

VEC
Potvrdenie.

Uznesenim Mcslskdho zastupitefstva h1. m. SR Bralislavy d. 173/201,1 zo die 30. 6. 20i 1

bolo schvdlend Vseobecne z6vilznd naiadenie hlavn€ho tnesta Sl{ Bmiisla!ry d. 5/2011 zo diia
30. 6.2011, klo{im sa v Mestskej iasti Bratislava - Ziiihorsi(a Bystlica zmenil nio1, dasti ulice
Csi. lirrkistov na n6zov Svatdho Pia X.

Mestsk6dast'll.atislava-Z6ho$keBystricatimto!0tvrdzuje,Zezmenoundzvudasti
ulice isl. tankislov doslo i k zaene adresy Rimstokatolickeho iradu v Z6horskej l,tystrici
z povodnej adresy Csl. tankistov 137, 841 06 Bratislava na sirdasnl'i adrcsu Sviit5ho Pia X. i. 1,
8,1106 Bratishvlr,

S pozdlavo]n

starosta

?rilohy:
K6!ja VZN a 5/2011'

Tei€16n 65 956 110
65 956 210

Fax 65 956 ?10
Clso Liilu:
lCol

VLIB Bratislava - mesto
1229-042t0200
604 887





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

 
 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:  Milanom Ftáčnikom, primátorom mesta 
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu:  25826343/7500 
Variabilný symbol: ................... 
IČO:   603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava – Záhorská Bystrica 
Svätého Pia X. č. 1 
841 06 Bratislava 
zapísaná:   v registri organizácií podľa § 21 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z.z. 
zastúpená:  vdp. ThLic. Ľudovítom Pokojným, farárom 
Bankové spojenie: ....................... 
Číslo účtu:  ....................... 
IČO:   31744648 
 
 (ďalej len „kupujúci“) 
 
 
 
 
 
 

Čl. 1 
 
 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská Bystrica, 
stavby súp. č. 7841 postavenej na pozemku parc. č. 1064/2 – Dom smútku, zapísanej 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 3713 vedenom Správou katastra pre hlavné 
mesto SR Bratislavu; nehnuteľnosť sa nachádza v okrese Bratislava IV, v obci Bratislava – 
mestská časť Záhorská Bystrica. 
 
 2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosť v k. ú. Záhorská Bystrica, 
stavbu súp. č. 7841 postavenú na pozemku parc. č. 1064/2 – Dom smútku, zapísanú v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 3713, spolu s príslušenstvom a oplotením, v celosti do 
výlučného vlastníctva. Predaj nehnuteľnosti sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
 
 



 
3) Kupujúci je vlastníkom pozemkov registra „E“ KN parc. č. 5895/2, 5895/3 

a 5896/2, LV č. 1651. Pozemok parc. č. 1064/2, na ktorom je stavba súp. č. 7841 postavená, 
vznikol z časti pozemkov registra „E“ KN parc. č. 5896/2 a 5895/3 (t. z. stavba súp. č. 7841 
sa nachádza na pozemku vo vlastníctve kupujúceho). 
 
   
  

 
Čl. 2 

 
 1) Predávajúci predáva predmet predaja uvedený v čl. 1 odsek 2 tejto zmluvy za kúpnu 
cenu celkom ........... Eur, slovom ................ Eur, kupujúcemu, ktorý predmet predaja za túto 
cenu kupuje.  
   

2) Prevod nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy na svojom zasadnutí dňa ........... uznesením č. ................. 
 
 3) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu na účet predávajúceho č. 
25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke a.s., Bratislava, variabilný 
symbol č. .......... naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 
 

4) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas 
kúpnu cenu, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej 
čiastky za každý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-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. 

 
6) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške ...... Eur uhradí kupujúci do 

30 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami na účet hlavného mesta 
SR Bratislavy vedený vo VÚB, a.s., Bratislava,  na číslo účtu: 25826343/7500, variabilný 
symbol: ........... 
 
 
  

Čl. 3 
 
 1) Predávajúci vyhlasuje, že okrem skutočnosti uvedenej v odseku 2 tohto článku, na 
predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, bremená ani iné právne povinnosti. 
 

2) Kupujúci berie na vedomie, že na stavbu súp. č. 7841 – Dom smútku, postavenú na 
pozemku parc. č. 1064/2, je uzavretá zmluva o nájme č. 088310690700 uzavretá s nájomcom 
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o. Nájom k uvedenej nehnuteľnosti bude 
skončený ku dňu povolenia vkladu tejto kúpnej zmluvy v katastri nehnuteľností. 

 
  



 3) 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. 2 tejto zmluvy 
dobre známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 
 
 2) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa ......, oddelenia územného plánovania 
– referátu generelov technickej infraštruktúry zo dňa 21.5.2012, oddelenia mestskej zelene zo 
dňa 21.5.2012 a súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 21.5.2012; kupujúci berie 
tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v nich stanovené. 
 
 3) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   
 

4) Podľa znaleckého posudku č. 60/2009 zo dňa 14.8.2009 vypracovaného znalcom 
Ing. Petrom Kapustom bola ocenená stavba súp. č. 7841 na parcele č. 1064/2 – Dom smútku, 
k. ú. Záhorská Bystrica, s príslušenstvom a oplotením na sumu 85 028,47 EUR, z toho 

stavba súp. č. 7841 na parcele č. 1064/2 – Dom smútku bola ocenený na sumu 
42 064,86 EUR, 

plot I bol ocenený na sumu 9 140,36 EUR, 
plot II bol ocenený na sumu 6 949,86 EUR,  
plot III bol ocenený na sumu 1 667,41 EUR, 
plot IV bol ocenený na sumu 5 021,91 EUR, 
spevnené plochy boli ocenené na sumu 5,43 EUR, 
vonkajšie schody boli ocenené na sumu 5,87 EUR, 
oporné múry boli ocenené na sumu 32,08 EUR, 
septik bol ocenený na sumu 4 343,46 EUR, 
kanalizačné šachty boli ocenené na sumu 903,25 EUR, 
prípojka kanalizácie I bola ocenená na sumu 968,05 EUR 
prípojka kanalizácie II bola ocenená na sumu 454,12 EUR 
vodomerná šachta bola ocenená na sumu 720,27 EUR  
prípojka vody I bola ocenený na sumu 3 486,73 EUR 



prípojka vody II bola ocenená na sumu 2 851,46 EUR 
areálové osvetlenie – rozvody boli ocenené na sumu 165,39 EUR 
areálové osvetlenie – stožiare boli ocenené na sumu 205,01 EUR 
vonkajšie schody boli ocenené na sumu 395,33 EUR 
oporné múry boli ocenené na sumu 1 176,21 EUR 
spevnené plochy I boli ocenené na sumu 2 256,75 EUR 
spevnené plochy II boli ocenené na sumu 1 279,99 EUR 
spevnené plochy III boli ocenené na sumu 934,69 EUR. 
  
5) Podľa stanoviska oddelenia technického zabezpečenia budov zo dňa 16.5.2012 je 

zostatková hodnota (podľa opisu karty majetku) pre objekt Domu smútku v Záhorskej 
Bystrici 0,00 EUR. 

 
 

 
 

Čl. 6 
 
 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 
 

2) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
 
  3) Kupujúci nadobudnú vlastníctvo k predávanej nehnuteľnosti vkladom do katastra 
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného 
rozhodnutia o jeho povolení príslušnou správou katastra. Rozhodnutie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 
  

4) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podávajú predávajúci a kupujúci pri 
dodržaní podmienok stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny 
a nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku  – za ich zaplatenie sa považuje pripísanie na 
účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny podávajú predávajúci a 
kupujúci návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 
tejto zmluvy. 
 
 5) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými 
podmienkami zmluvy. 
 
 6) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradia 
kupujúci pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    
 
 
 
 

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 mu predávajúci odovzdá až po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností. 
 
 2) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu 
uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 
podpísali. 
 
 
V Bratislave dňa .............................  V Bratislave dňa .......................... 
 
PREDÁVAJÚCI:    KUPUJÚCI:  
za Hlavné mesto SR Bratislava  za Rímskokatolícku cirkev, Farnosť 

Bratislava-Záhorská Bystrica 
 
 
 
 
       
                
 
 
...............................................   .............................................................. 
 Milan Ftáčnik    vdp. ThLic. Ľudovít Pokojný  
              primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 


