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NÁVRH UZNESENIA 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
 
predaj pozemkov v k. ú. Devín, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 729/24 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 213 m2 vzniknutého geometrickým plánom č. 24/2012 oddelením od 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 729/1, LV č. 1, a pozemku registra „C“ KN parc. č. 730 -  
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2, LV č. 1, Hradná ul., obchodnou verejnou súťažou 
formou výberu víťaza elektronickou aukciou v súlade so zmenou uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25.2.2010: 
 
I.  s osobitne schválenými podmienkami : 
 
1) Súťažný návrh je možné podať len na kúpu všetkých ponúkaných pozemkov. 
 
2)  Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne do 30.7.2012. 
 
3) Súťažné podmienky a podklady bude možné  prevziať v dňoch od 30.7.2012 do 31.8.2012 v čase 
od  9.00 hod. do 14.00 hod. 
 
4) Súťažný návrh  bude možné doručiť v dňoch od 30.7.2012 do 31.8.2012 do 14.00 hod. 
 
5) Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať  dňa  
6.9.2012. Otváranie obálok je neverejné. 
 
5a) Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v obchodnej verejnej súťaži, ktorí 
splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššia navrhovaná kúpna cena v článku III. kúpnej zmluvy 
považovaná za východiskovú kúpnu cenu pri konečnej fáze výberu víťaza v elektronickej aukcii. 
 
6) Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 9.11.2012 odoslaný 
list s oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže a že bol schválený Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
7)  Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 9.11.2012. 
 
8) Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu 
výdavkov vo výške 50,- Eur. 
  
9)  Minimálna kúpna cena za pozemky je 56 977,00 Eur (227,00 Eur/m2).  
 
 



10)   Účastníci  súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu  zložiť finančnú zábezpeku vo 
výške 11 395,00 Eur.  
 
11a) V prípade viacerých účastníkov, ktorí splnili podmienky obchodnej verejnej súťaže, postupujú 
títo do záverečnej fázy výberu uchádzača formou elektronickej aukcie. Podrobné podmienky účasti 
v elektronickej aukcii budú uvedené v pozvánke na účasť v elektronickej aukcii. 
 
11b)    Kritériom pre posúdenie súťažných návrhov je  najvyššia ponúknutá kúpna cena. 
 
11c) Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý splní podmienky súťaže, výber 
elektronickou aukciou sa nekoná. V tomto prípade podlieha vybratý účastník schváleniu mestským 
zastupiteľstvom v súlade s bodom 6) týchto podmienok. 
 
12)  Súťažné návrhy v zalepenej obálke sa budú označovať heslom „Obchodná verejná súťaž predaj 
pozemkov - k. ú. Devín, Hradná ul.  - NEOTVÁRAŤ“. 
 
13) Celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa naraz do 30 dní odo dňa podpísania 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.   
 
14) V prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v lehote do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy 
oboma zmluvnými stranami celú kúpnu cenu, má sa za to, že obe zmluvné strany od zmluvy 
odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje. 
 
15) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva 
k nehnuteľnostiam výlučne len s víťazom súťaže. 
 
16) Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi, sú povinní predložiť spolu so súťažným 
návrhom originál výpisu živnostenského oprávnenia nie staršieho ako 1 mesiac. 
 
17) Vybratý účastník v elektronickej aukcii sa zaväzuje v lehote stanovenej v pozvánke na účasť 
v elektronickej aukcii predložiť upravený návrh priloženej kúpnej zmluvy v článku III. (kúpna 
cena), v ktorom uvedie kúpnu cenu podľa výsledku elektronickej aukcie. 
 
 
II. so všeobecne schválenými podmienkami : 
 
1) Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v súlade so  „Všeobecnými podmienkami  obchodných 
verejných súťaží  na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy“, 
ktoré  boli schválené na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 
908/2010 zo dňa 25.2.2010, vrátane ďalších zmien tohto uznesenia a v súlade s týmito osobitne 
schválenými podmienkami. 
 
2) Predložený návrh, t. z. návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných ustanovení  
Občianskeho zákonníka a v zmysle  „Všeobecných podmienok  obchodných verejných súťaží na 
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku  hlavného mesta  SR Bratislavy“ schválených na 
Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 908/2010 zo dňa 25.2.2010, 
vrátane ďalších zmien tohto uznesenia a v súlade s týmito osobitne schválenými podmienkami. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Dôvodová správa 

 
PREDMET   : Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Devín, parc. č. 729/24 a parc. 
    č. 730, Hradná ul., formou obchodnej verejnej súťaže 
    a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
  
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV  
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
729/24  zastavané plochy   213  GP č. 24/2012 
730  zastavané plochy     38  LV č. 1 
_____________________________________________________________________ 
    SPOLU  251 m2 

 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
novovytvorený pozemok parc. č. 729/24 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 213 m2, oddelený 
geometrickým plánom č. 24/2012 od pozemku registra „C“ parc. č. 729/1 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 422 m2, zapísaného na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov parc. č. 729/1 a parc. č. 730, LV č. 1. 
Geometrickým plánom č. 24/2012 vznikol oddelením od pozemku parc. č. 729/1 novovytvorený 
pozemok parc. č. 729/24. 
 Podľa znaleckého posudku č. 33/2012 zo dňa 10.6.2012 vyhotoveného Ing. Jozefom 
Fajnorom je všeobecná hodnota pozemku parc. č. 730 a novovytvoreného pozemku parc. č. 729/24 
ohodnotená sumou 226,13 EUR/m2, t. z. spolu 56 758,63 EUR, po zaokrúhlení 56 800,00 EUR. 
 Minimálna cena stanovená v podmienkach obchodnej verejnej súťaže je navrhnutá              
56 977,00 Eur, t. z. 227,00,- Eur/m2. 
 Na pozemky uvedené v špecifikácii nemá hlavné mesto uzavretú nájomnú zmluvu. 
 Predajom uvedených pozemkov nedôjde k zamedzeniu prístupu na susedné pozemky. 
 Predaj uvedených pozemkov sa navrhuje formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 
1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a §§ 281 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov. 
 Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v súlade so „Všeobecnými podmienkami 
obchodných verejných súťaží na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy“, ktoré boli schválené na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 
uznesením č. 908/2010 zo dňa 25.02.2010, vrátane ich zmien, a v súlade s podmienkami uvedenými 
v návrhu uznesenia. 
 V súlade s čl. 80 ods. 2 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schvaľuje vybraného účastníka obchodnej verejnej 
súťaže, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku.  
 Stanoviská odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy sú prílohou 
k materiálu.  
          Stanovisko starostky MČ Bratislava – Devín: Mestská časť nemá námietky k predaju 
predmetných pozemkov. 
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Ing. Ilubica Kolkov;i
starostka meslskej dasti Bratislava - Devin

C j.: 232/2AD-Ra
B.atisiava, 12.04.2012

Vdieny pan primdtor,

listom d..j.: MAGS SNM d. 21042/12_9/249610 zaregistrovandho u niis diia 11.04.2012 ste

]fl *r_:.^1i11 
-".Y:]isko 

k predaju pozen*u-r, katastriitnJm Lizemi Devin. a to pozemku parc.t./ru - zasra\ane ploch) a nad\orit o r,l mere 3g m, a tasf pozemku parc.d. 729,/1 zasiavandplochy a nridvoria o qimerc cca 220 m, podl,a oznadenia na priloien"; t dp'ii , kotu.t.rLtn.l nlupy.

Podl'a vipisu z katastra nehnutel'nosti i. 1 q-tvoren6ho cez katastrdln), poftal sa jcdna opozemky vo \'lastnictve lllavn6ho mesta SR Bratislava, primaciAlne n.im.l.

-. .Na 
zaklade Valef Ziadosti a posirdenia predloienlch dckladov mestskd iast.nema niimietky

\ oai odpredaju predneinjch pozernl,ov.

S pozdravom ,/. t ..t /. y',2

,{:-/n,, /'7/t' /
/.:

V#eni ptn
doc. RNDI. Milan Frddnik, CSc.
pdmrtor ltlavndho mesta SR Bratislavy

Primaci6lne niim. 1

814 99 Bratislava I

ICO:00603422
Ban1<.spojenie: Unicredir Banl<
C.riitu: 13I1609002/1 I1I

DIC: 20209191,12
e-mail: starostkaa&lq, in. sk

Tel. A2./6Q20 2511
fax: 02,/6573 0i09



Kúpna zmluva 
č. 048803871200 

 
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:         488038712 
IČO:                                603 481 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
I. 
Meno a priezvisko, rodné priezvisko:   
Dátum narodenia:  
Adresa trvalého pobytu:  
Rodné číslo:   
Bankové spojenie: 
Číslo telefónu: 
E-mail:  
(ďalej len kupujúci) 
(platí pre fyzickú osobu) 
II. 
Obchodné meno:  
Zastúpené: 
Adresa sídla:     
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu ............................,  
Oddiel: ..........., vložka č. ................   
IČO: 
Bankové spojenie:                   
Číslo účtu:   
Číslo telefónu: 
E-mail: 
(ďalej len kupujúci) 
(platí pre právnickú osobu) 
III. 
Meno a priezvisko, rodné priezvisko: 
Dátum narodenia:    
Adresa trvalého pobytu: 
Rodné číslo:  
Bankové spojenie: 
Číslo živnostenského oprávnenia: 
Číslo telefónu: 
E-mail:   
(ďalej len kupujúci) 
(platí pre fyzickú osobu – podnikateľa) 



  

 
 

Článok I. 
 

 Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemkov v k. ú. Devín, parc. č. 729/1 -  
zastavané plochy a nádvoria o výmere 422 m2 a parc. č. 730 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 38 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako parcely registra „C“; pozemky sa 
nachádzajú v okrese Bratislava IV, v obci Bratislava – mestská časť Devín. 
 

2) Podľa geometrického plánu č. 24/2012 vyhotoveného dňa 21.5.2012 vyhotoviteľom 
GKK-geodetická služba, s.r.o., so sídlom Poludníkova 9 v Bratislave, IČO: 35976942, 
vznikol novovytvorený pozemok parc. č. 729/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere    
213 m2 oddelením od pozemku parc. č. 729/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 422 
m2, zapísaného na LV č. 1 ako parcela registra „C“.  
 

3) Predmetom predaja podľa tejto kúpnej zmluvy sú pozemky v k. ú. Devín, a to 
novovytvorený pozemok parc. č. 729/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 213 m2, 
vytvorený geometrickým plánom č. 24/2012 oddelením od pozemku parc. č. 729/1 
evidovaného ako parcela registra „C“ na LV č. 1, a pozemok parc. č. 730 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 38 m2, evidovaný ako parcela registra „C“ na LV č. 1. 
 
 
   

 
Článok II. 

 
 1) Predávajúci dňa 30.7.2012 vyhlásil v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a podľa §§ 281 a nasl. 
Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, obchodnú verejnú súťaž na prevod 
vlastníctva k pozemkom uvedeným v článku I. ods. 3 tejto zmluvy. 
 

2) Prevod pozemkov uvedených v článku I. ods. 3 tejto zmluvy formou obchodnej 
verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže schválilo Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa ............... uznesením č. ................ 
 
 

Článok III. 
 

1) Predávajúci predáva pozemky uvedené v článku I. ods. 3 tejto zmluvy, 
novovytvorený pozemok parc. č. 729/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 213 m2, 
vytvorený geometrickým plánom č. 24/2012 oddelením od pozemku parc. č. 729/1 
evidovaného ako parcela registra „C“ na LV č. 1, a pozemok parc. č. 730 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 38 m2, evidovaný ako parcela registra „C“ na LV č. 1, k. ú. Devín, za 
kúpnu cenu  ........................,- Eur (slovom ................................ Eur) kupujúcemu, ktorý ho 
kupuje za túto cenu v celosti do svojho výlučného vlastníctva. Predaj sa uskutočňuje podľa § 
9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov. 
 
(Ak budú nehnuteľnosti kupovať manželia do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 
potom slová „do výlučného vlastníctva“ nahradia slovami „do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov“. Ak budú kupujúci kupovať nehnuteľnosti do podielového 



  

spoluvlastníctva, potom slová „do výlučného vlastníctva“ nahradia slovami „do podielového 
spoluvlastníctva“ a uvedú veľkosť podielov.)  
 
                          
 2) Kupujúci berie na vedomie, že ako vybratý účastník v obchodnej verejnej súťaži 
podlieha v súlade s bodom 5.17. súťažných podmienok schváleniu v Mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 3) Kupujúci dáva svojím podpisom na tejto zmluve súhlas k tomu, aby predávajúci 
v čase podpisovania kúpnej zmluvy doplnil v článku III. v bode 4 tejto zmluvy dátum 
schválenia vybratého účastníka v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, ako 
aj číslo uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorým bol vybratý účastník schválený. 
 
 4) Vybratého účastníka, t. z. kupujúceho, schválilo mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa ..................... uznesením č. ........................ 
 
 
 

Článok IV. 
 

1) Kupujúci vyhlasuje, že dňa ...................... zložil na  účet  predávajúceho  
č. 25824903/7500 vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol: 
20117022, finančnú  zábezpeku  vo  výške 11 395,00 EUR, ktorá sa započítava podľa 
podmienok obchodnej verejnej súťaže do kúpnej ceny. 

 
 2) Kupujúci dáva svojím podpisom na tejto zmluve súhlas k tomu, aby predávajúci 
v čase podpisovania kúpnej zmluvy doplnil v článku IV. v bode 3 tejto zmluvy výšku 
doplatku kúpnej ceny ako rozdiel medzi kúpnou cenou celkom a zaplatenou finančnou 
zábezpekou. 
 

3) Kupujúci je povinný uhradiť doplatok kúpnej ceny vo výške .......................... Eur 
na účet predávajúceho č. 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., 
variabilný symbol č. 488038712 naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy 
druhou zmluvnou stranou, a to na základe fotokópie kúpnej zmluvy podpísanej oboma 
zmluvnými stranami. V tej istej lehote kupujúci uhradí na horeuvedený účet a variabilný 
symbol náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 33/2012 znalca Ing. Jozefa Fajnora zo 
dňa ......... vo výške .......... Eur, a náklady na vyhotovenie geometrického plánu č. 24/2012 vo 
výške .......... 

  
4) Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 

dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami, má sa za to, že obe zmluvné 
strany od tejto zmluvy odstúpili a táto zmluva sa od počiatku zrušuje.    
V prípade zrušenia zmluvy sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 
 

Článok V. 
 

 1) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v článku I. ods. 3 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 pozemkov uvedených v článku I. ods. 3, ktoré sú prílohou 
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, a to so stanoviskom oddelenia územného rozvoja 
mesta zo dňa 12.4.2012, so súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 27.2.2012, so 
stanoviskom oddelenia územného plánovania - referátu generelov technickej infraštruktúry zo 
dňa 13.2.2012, so stanoviskom oddelenia mestskej zelene zo dňa 8.2.2012; kupujúci berie 
tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v nich stanovené. 
 
 3) Znaleckým posudkom č. 33/2012 zo dňa ......., ktorý vyhotovil Ing. Jozef Fajnor, 
znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, boli pozemky parc. č. 
729/24 a parc. č. 730 ocenené sumou 226,13 Eur/m2. 
  

Článok VI. 
 

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.  
 
 

Článok VII. 
 
 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) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci do 10 dní po zaplatení 
kúpnej ceny a nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku a geometrického plánu – za ich 
zaplatenie sa považuje pripísanie na účet predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje odovzdať 
kolkové známky potrebné na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností kontaktnej osobe 
predávajúceho uvedenej v bode 3 vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže najneskôr do 
zaplatenia kúpnej ceny. V opačnom prípade sa plynutie 10-dňovej lehoty na podanie návrhu 
na vklad do katastra nehnuteľností posúva odo dňa doručenia kolkových známok a zaplatenia 
ďalších požadovaných nákladov.   
 
 4) Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predávaným nehnuteľnostiam vkladom do 
katastra nehnuteľností. 
 
 5) 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 rozhodnutia. 
 
 6) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými 
podmienkami zmluvy. 
 
 7) Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. 
z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so zverejnením tejto zmluvy 



  

podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších 
predpisov. 
 
 
 

Článok VIII. 
 
 1)  Kúpna  zmluva  je  vyhotovená  v 6 rovnopisoch  s platnosťou  originálu, 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 najneskôr do 10 dní odo 
dňa zaplatenia kúpnej ceny.  

 
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. 

 
3) Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

 
 
V Bratislave, dňa ..........................                                 V Bratislave, dňa .......................... 
 
 
PREDÁVAJÚCI:                                                          KUPUJÚCI: 
 
                      
 
 
 
 
......................................................                                  .......................................................  
za Hlavné mesto SR Bratislavu                                     
Milan  F t á č n i k                              
primátor                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


