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NÁVRH   UZNESENIA  
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
  
kúpu pozemku registra „C“ v k.ú. Nivy, parc. č . 15294/36 – ostatné plochy o výmere    307 m2, za 
účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pre potreby realizácie stavby „Trolejbusová trať 
Trenčianska“, za kúpnu cenu 230 Eur/m2 bez DPH - v celkovej výške 70 610 Eur bez DPH, t.j. 
spolu 84 732 Eur s DPH 20 %, ktorú hl. mesto SR Bratislava zaplatí v nasledovných spátkach: 
1. splátka: 42 366 Eur do 30 dní od obojstranného podpisu zmluvy, 
2. splátka: 42 366 Eur do 1 roka od obojstranného podpisu zmluvy, 
od DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, so sídlom Trenčianska 57, 825 10 Bratislava,          
IČO: 00 167 436.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET   : Návrh na kúpu pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 15294/36 
 
ŽIADATE Ľ  :            DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava,  
                                     Trenčianska 57, 825 10 Bratislava,           
                                     IČO: 00 167 436   
 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU  
 
parc. č.    druh pozemku               výmera v m2  pozn.      
15294/36           ostatné plochy                                307                          LV č. 250 
 
 
SKUTKOVÝ   STAV  
 
 Generálny investor Bratislavy vykonáva pre stavebníka hlavné  mesto SR Bratislavu 
inžiniersku činnosť súvisiacu so zabezpečením prípravy a realizácie stavby „Trolejbusová trať 
Trenčianska“. Hlavné mesto SR Bratislava sa uchádza o pridelenie finančných prostriedkov 
z Operačného programu Bratislavský kraj – fondy EÚ. 
 
 Pre predmetnú stavbu je potrebné majetkovoprávne vysporiadať pozemok registra „C“ v k. 
ú. Nivy, parc. č. 15294/36, ktorého vlastníkom je DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava. 
Za týmto účelom prebehlo rokovanie s vlastníkom pozemku, ktorý požaduje za predmetný pozemok 
kúpnu cenu 230 Eur/m2 bez DPH - v celkovej výške 70 610 Eur bez DPH, t.j. spolu 84 732 Eur 
s DPH 20 %, s nasledujúcimi alternatívami úhrady kúpnej ceny: 
I. alternatíva: naraz do 30 dní od obojstranného podpísania kúpnej zmluvy, 
II. alternatíva: v dvoch splátkach po 42 366 Eur, s tým, že 1. splátka bude uhradená do 30 dní      
od obojstranného podpisu zmluvy a 2. splátka bude uhradená do 1 roka od obojstranného podpisu 
zmluvy, 
III. alternatíva: v troch splátkach po 28 244 Eur, s tým, že 1. splátka bude uhradená do 30 dní     
od obojstranného podpisu zmluvy, 2. splátka bude uhradená do 1 roka od obojstranného podpisu 
zmluvy s úrokom 4% p.a. zo sumy 28 244 Eur odo dňa nasledujúceho po dni obojstranného 
podpisu zmluvy až do úhrady tejto časti kúpnej ceny, a 3. splátka bude uhradená do 2 rokov           
od obojstranného podpisu zmluvy s úrokom 4% p.a. zo sumy 28 244 Eur odo dňa nasledujúceho 
po dni obojstranného podpisu zmluvy až do úhrady tejto časti kúpnej ceny, pričom predávajúci 
bude mať právo požadovať zmluvný úrok vypočítaný zo sadzby úrokovej miery určenej ako súčet 
sadzby úrokovej miery dohodnutej pri druhej a/alebo tretej splátke kúpnej ceny (4% p.a.) a miery 
inflácie v Slovenskej republike vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny 
rok predchádzajúci roku, v ktorom je splátka splatná, ak táto miera inflácie meraná indexom 
spotrebiteľských cien presiahne úroveň 3 % v priemere. 
 Komisia finančnej stratégie, ktorej zasadnutie sa konalo dňa 12.6.2012, odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť II. alternatívu úhrady kúpnej ceny za predmetný pozemok. 
 
Oddelenie územného rozvoja mesta 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou je dotknutý pozemok funkčné využitie územia občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201, rozvojové územie kód I.  
Oddelenie územného plánovania  
Parcelou prechádza trasa miestneho telefónneho kábla. 
Oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy 
Na stavbu „Trolejbusová trať Trenčianska“ bolo vydané súhlasné Záväzné stanovisko hl. mesta SR 
Bratislava k investičnej činnosti pod č. MAGS ORM 37166/12-48375 dňa 9.3.2012. Ku kúpe 



predmetného pozemku do vlastníctva hl. mesta SR Bratislavy za účelom realizácie stavby 
„Trolejbusová drať Trenčianska“ nemáme námietky. 
Oddelenie prevádzky dopravy 
Z hľadiska prevádzky dopravy ku kúpe pozemku v k. ú. Nivy, parc. č. 15294/36 o výmere 307 m2 
v lokalite Trenčianska do vlastníctva hl. mesta SR Bratislavy za účelom realizácie stavby 
„Trolejbusová trať Trenčianska“ nemáme výhrady.  
Oddelenie cestného hospodárstva  
Nemá pripomienky ku kúpe pozemku p. č. 15294/36 v k. ú. Nivy do vlastníctva hl. mesta SR 
Bratislavy za účelom realizácie stavby „Trolejbusová trať Trenčianska“. 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Ružinov:  
Je súhlasné. 
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K sp. zn. |,4AGS SNM-I33l9i 12-2263539

V E|atislave dia 24.0,1.2012

VEC:
Vi5 list zo dia 12,04.2012 - odpoved'

\flilrlu$uuunurururu\\uuuN

Magistril hl. m. SR Brulislavjt
Prinaciilne n6nesLie 1. P.O. BOX 192
81.199 Bratislara

rit,*,;;;;;;;;;;.-.

2 I -B\- 2tt2

0

L,isrom zc diia 12.04.2012, kod nim bol dorudenli dna 23.04.20t2 ste oznimili nasmu druzstvu
n6vril) usporiadaria vlasrnickych vzdahov k pozemku pa.c. d. i5294/36 v k.u. Nivy zapisanj na
LV i. 250 vedenom Spriivou katastra pre hl.m. SR Bratislar.u (d'alej ien ',rlotknutj
pozemok'r) za faelom spinenia podmienok k .iizemndmu a stavebndmu koianiu proiektu _

Trolejbusov6 Aat' Trendianska. Ako aj v suvislosti s prevddzkovanin mestskei hri,madnei
dopravy.

Na Viii list si Vlin dovol'ujeme uviesf Dasledovne:

i. Listom zo dr\a 20.04.2012, ktory sme odoslali cenerdhremu Invesrorovi Bratisla,"] (cits) nase
dru:sfr'c akcepiovalo homt hranicu urden6ho cenovdho rozpatia pozemkov zo strany GtB l da$qj
lokalite v sunre 230,- EUR/m2 bez DpH_ T6to cena zohl'adnuje leo dasr'nakjadov. ktord s
nadobodnuq,'rn dotknurym pozemkom nase druzst\,o nalo a predpokladd, Ze v lokalilc nrlho druzslvn
sa potencielnc dorielia aj d'al3ie otizlry stivisiace napdklad s orgarizriciou doprevylra tniestnej
korrrurriki.cii k spokojnosli vleikich zudashenich os6b. prirom, si dovot'1ljeme upozomid, ie naic
druzstvo bLde musiet' prehodnotif svoje p16ny, ktor6 s danim pozemkom pdvodne malo a krora riesili
niekori probldmy v danej lokalite srivisiace s ochranou nesho majetku a d,aliimi. Vzhl'adom na tieto
skutoinosti prosirx povazujte tuto cenu za konedn[ a nie je s iou mo:nd h]rbar. smerom nadoi. bola
schv5ieni pfedstaverlst.'om druzstva a musi eSte by,t' v pripade V6Sho sirhlasu s navrhom zmlu!1
schvilen, iienskou schddzou ndsho druzstva.

2. Ked)e nase druistvo pochopilo z predch6dzajricej komunikicie, Ze projekt je iasovo limirovani,
urobilo podstatni tsrupok r cene za i6e'om elimjnicie ahichkol'vek prek6Zol<_ ktor6 b_v nohli zmarit
reajiziciu Frojekiu z nasej strar)' ako aj splatnosti cony. Dovol'deme si VAs preto poziaclat,.j Vaic
slenovisko k navrho\.an€mLr rie:eniu tak, aby sme mohli pristupif k celkovdmu :.ieienru srtuicre na
dotknutcm pozemku sp6sobom obsiahnutjm v -iednom z nivrhov, ktor6 sme Vim zeslali ale,bo rieSil
situ6ciu na dnnom poz.mku v sirlade s opr{vneniami vlastnjka a riadneho hospod6ra. Zlroveii si V6s
do.,,ol'ujen1c upozomif, ie nase druzstvo trv6 na tom, :e slhlas so stavbou bude udelcni a: oridmo v
zmluve, ktorej nlivrLl smir Generiiinemu Investoro\,i Bradslav./ zaslali.

[ ]vedend si Vdm clovolujcme dad na vedomie, d'akujeme za pochopenie a zostrivxne s priatel,sklnr

ik
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TiTo LrsrrNA Jtr NE\rERrJNou LrsrrNou A JE NoPouZrrELNA NA PRA.\'^'E UKoNY !

viPIS Z KATASTRA NEHNUTEI]NOSTI
okres . 1a2 Bratislava rI odaje aktuelne k : 04 o4.2oo'1
obec . 529 32A BA-n.6. RUZiiiOV Datum \Yhotovenia: 26 44 2Q72
Xalastralne rizemie: 804 274 Niwy aas vyhoiovenis : 14:19:13

vYPIS Z LISTU VLASTNTCTVA i.250-tisstoini

aASf A: I'TAJETKoVA PODSTATA

PARCELY recistm "C" evidovani na katastralnei maDe

Parceln6 vinera Druh
alslo w n2 pozemku

3l

* * * Ostatnd PARCELY resistra "C" ne\-diadan6 * * *

K6d sp6sobu vyuztwania pozemku
3- Pozerok. na Llorom sL sr(a]y, svafy ro<l:ny. Jmo-a. rsok6 redze

s k-ov m.leoo kamen-- a'_e p-och1, Llore neposlt/E.r.1-r Erva_i llz 'ok

I Pozemok ie uniestneni v zastavanon nzeni obce

STAVBY nelf Ziadan6

5 B: .Aslt\ '\' o: tuqvl (!j B

Por. Priezrisko, meao (nazovl , rodn6 priezvisko, Ca.un narodenia, rodn€ aislo {Iao)
- m-esro rvaleho poolEu s'd o, /-.sLn-ka. spoluvlasLn:_k1 pod:el

adascnik pravneho vzCahu: vlastnak

I DRUTnCHNa-, au!odruZstvo/ 3r:atislava, Trendiansia 51, Eratislava, sR
ICO: a0!61436
spoluvlaslnicky PodieL: 7/\

Tituly nadobudnutia nea-yziadane

aAsi cr iARcHY

i=--6. ---.,,. r 
^..p

In6 ndaje nevltiadan€

\'tbotovene programom wISK/\N - iUG( l00l I





















Vipis z obchodDdho resistra SR hltp://www.orsr.sk/vlpis.asp?ID=68&SID=2&P-0
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IV]INISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNY REGISTER
NA INTERN ETE

SlovenskyE | 
=lgEnglish

Vipis z Obchodn6ho
Tento vipis mi Ien informativn,

registra Okresn6ho s0du Bratislava I

charakter a nie je pouZitel'ni pre privne Ikony !

rdo:

DRUTEcHNA, autodru:stvo, Bratislava

Bratislava 825 10

00167436

17.01.1951

autooprav6renstvo, viroba nahradnich dielov, setuisna
odt'ahovaciaslu:ba, gara:ovanie, umivanieaut

nakup a predaj osobnich a niitkovich automobitov, nakup,
predaj a oprava motocyklov a nahfadnich dielov,
pol nohospodaFkej techniky

sprostredkovanie predaja ojazdenich a poSkodenich notorovtch

yiroba niahmdnich s'liiastok a ich seruisna slu:ba, opravy
strojirenskich iovoob,sb.crch virobkov a ich servis

viroba a montAi, opGva lanovich a kovovich konstrukciia

Ieasing motorovich vozidiel

po:iaiavanie motorovich vozidi€l

klpa tovafu za naelom jeho predaja inim prev5dzkovatel'om
iivnosti v rozsahu vol'nej :ivnosii

k(pa tovaru za naelom jeho predaja konean6mu spotrebiteloviv
rozsahu vol'nej tivnosti

sprostredkovatel'ska ainnosf

nontaz a opravy alternalivnych pohonov

pren6jom nehnutel'nost' spojeni s doplnkovimi
slu:bami-obstaravatel'st6 slu:by spojen6 s prenajmom

prevedzkovanie odstavntch pl6ch a gar,ti, s poskytovanim inich
nd zekladnich potrieb, alebo, ttor6 sln:ia na !miestnenie
najmenej piatich vozidiel, priCom tieto patria inej osobe ako
vlastnikovi a lebo n6jon covi nehnolol'nosti

opravy ostatnich motorovich dopravnich prostriedkov a
manipulaanej techniky

zamoaniclvo, kovoobrabanie

prevadzkovanie a!toakoly

Vlo:ka aislo: 79/B

(od:17,01-1951)

(odr01-08.2006)

(od:17.01,19511

(od:17.01.1951)

(od:17.01.1951)

(od:09.06.1993)

(od:09.06.1993)

lod:09.06.1993)

(od:09.06-1993)

(odr09.06.1993)

(od:09,06,1993)

{od:16.01.1995)

(od:16.01,1995)

(od:09.07.1998)

(od:09.07.1998)

(od:09,07,1998)

(od:09,07,1998)

(od:09.07.1998)

(od:09.07.1998)

(od:09.07-1998)

(od:09.07.1998)

(od: 01.08.2006)

I z3 29.5.201212:24



Vipis z obchodDdho regislra SR http://wav.orsr.sUvlpis.as!l I D=68&S I D=2&P:0

predstavenstvo (od: 09.06.1993)

tv;ria Kriitofikov6 - prFdsed, (od: 26.11.2003,

vznik funkciei 30.06.2003

Ing. Stefan GaaEarik - podpredseda (od: 26.11.2003)

Bratislava 321 05
Vznik funkcie: 30.06.2003

Vladimir Malovski

Vznik funkcie: 30.06,2003

Zlatica Janalovii (od: 12.0S.2009)

Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 02.04,2009

ltirostav Hottt (od: 12.08.2009)

Vznik funkcie: 02,04.2009

Konanie: z. drurslvo kone navonot_predseda atebo podpredseda.At ]e 1oa, tz.oa.zoosl
pre pravny ukon. ktory robi predstdvenslvo. predpisanS pisomn,
roma, je potrebni podpis predsedu alebo podpredsedu 3 aspon
jedn6ho alena predstavenstva,

Kontroln, komisia: peter 6arfai (od: 12,0s,2009)

Bratislava 821 01

Vznikfunkcie: 02.04.2009

Anton Pah;L (od: i2.Og.2OO9)

Braiislava 851 01

Vznik funkcie: 02.04,2009

(od:08.07.2011)

Biatislava s11 05
Vzniktunkcie: 26.05.2011

zapisovd6 zakhd ne 8 3oo EUR (oo: 10,02.2009)

z6kladni 
'lenski 

vklad: 
1 660 EUR (od: 1o,oz,zoo9)

Dalsie pravne dtenskit scho.rza dru:stva tonani dha 11.10.1975 prijata stanovy rn.t. 09.06.1993)slulotnosli: schvatend u/nesenim SZVD v Bratistave c. 12 zo dna 25.2.1975.
Podla s 90 ods.2 zak. e.32/71 zb-, slovenskizvez virobnich
druistiev v Bratislave dha 2.10.1975 dal k tejto zmene slhlas,
Polroan6 zhromaidenie delegatov konan6 dna 2.9.1988 schvalilo
nove stanovy druistva s lainnosfou od 1. januara'1989 v zmysle
Z6k, i, 94/88 Zb. Slary spis: Dr 1802 V snlade s ust. 5 765 ods. 2
Zak,i, 513/1991 Zb. boli stanovy dru:stva Prisp6soben6 nprave
Obchodn6ho z5konnika. Stary spis: Dr 1802

Uznesenie 6tenskej sch odze zo-d na 14. a 1 5. 7,1 993-a ure*nie (od: O9.12. j 993)
alenshej schodze zo dna 8,9,1993 Stary spis: Dr 1802

zmena stanov odsrlhlasena na ilenshei schod/i 27.5.1994. Sl.tu
spis: Dr 1ao2 too 16 o1 1995)

Zapisnica a uznesenie alensker schodze zo did 30,5,1997, Sldrv
spis: or 1ao2 {oo 29 09 1997)

Zmena stanov dru:stva schv6lena na alenskeischodzidna
21.i1.1ssr. \uu 09 07 1998)

zmena sranov schvaten6 na vircanej atens kej *hodzi drrr"li _ too, ro.oo.zoo I )dha 19.5.2000. Zapisnica z vtroanej alenshej schodze konanej dna
23.5.2001. Zaplsnica z volieb alenov dru2stva do org,nov
drutstva konanich dna 23.5.2001. Zapisnica z dinoriadneho
zasadnuria predstavensrva zo dha s.6.2001.

ZApisnic, / dlFnslej sch6d/e /o dnd 23.06.2003. 7;pisnrcd z
clenskej schdd/e /o dna 30.06.2003. runkcia clenov

lzl 29.5.20121\24



Vipis z obchodn€ho registta SR l'n p: \\/W.or.r.sk/$ prs.d.p.lD 08&SlD 2&P-0

pr6dstavenstva Ing. V. Novaaka,Ing.ld. Pavlika, , Ing-_D. Sokola,
R. Clgasa, M. Xristofikovej, ir. Fofra, S. Hrdloviaa, S. Snirca, E.
Bukovcaka, T. Khudobu, a V. Konlka sa konai driom 30.06.2003

zepisnica zviroEnej ntenskej sch6d4 dru:srva zo dna --.. _ (od:13.07.2005)
05.05.2005. Funhcia ilenov predstavenstva P,PfiEnera a lM,Hijeka
skoniila 05,05,2005

Zapisnica z elenstej schodze druistva zo dna 25.05.2006. (od: Oj,08.2006)

Uznesenie ilenskej sch6dze konanej dna 15,5,2008, (od: 12.06.2009)

zapisnica z Elenskej sch6dze konanej dia 1.4.2009. (od: 12.00.2009)

Datumaklualizacie 2a.O5.2}1z

oatum vipisu: 29.05.2012

O obchodnom registli SR Ndvod na pouiivanie ORI NaSa adresa M
VyhLadavanie podfa r obchodndho mena identillkadndho disla

sidla spisovej znadky priezviska a mena osoby

Strrlnkovd hodiny na registrolich sridoch
Formuldre na poddvanie ndwhov na zdpis do obchodndho regisha

323 29.5.2412.12:24



Kúpna zmluva 
č.  

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

 
DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava 
Trenčianska 57, 825 10 Bratislava 
zastúpené                : Mária Krištofíková, predseda predstavenstva 
                                  Ing. Štefan Gašparík, člen predstavenstva 
Bankové spojenie    :   
Číslo účtu                : 
IČO:                         : 00 167 436  
 
(ďalej len „predávajúci“) 
  
a 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
zastúpené                : Milan Ftáčnik, primátor mesta 
Bankové spojenie   : Československá obchodná banka a.s. 
Číslo účtu          : 25826343/7500 
IČO           : 603 481 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 

 
 

Čl. 1. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, 
parc. č. 15294/36 – ostatné plochy o výmere 307 m2, zapísaného v KN vedenom Správou 
katastra pre hl. m. SR Bratislavu na LV č. 250.  
 
2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje pozemok registra „C“ v  k. ú. Nivy, parc.                 
č. 15294/36 – ostatné plochy o výmere 307 m2 do výlučného vlastníctva za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pre potreby stavby „Trolejbusová trať 
Trenčianska“. Kupujúci preberá pozemok v stave, v akom sa nachádza spolu so spevnenými 
plochami na tomto pozemku, ktoré sú  v súčasnosti využívané ako chodník pre peších. 

 
 

 
Čl. 2 

Kúpna cena 
 

1) Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za nehnuteľnosť uvedenú v Čl. 1 tejto zmluvy 
vo výške 230 Eur/m2 bez DPH - v celkovej výške 70.610 Eur bez DPH, t.j. spolu          
84.732 Eur s DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu 
najneskôr do 30 dní od obojstranného podpisu tejto zmluvy alebo spôsobom uvedeným           
v Čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy. V prípade, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu do 30 dní                 
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od obojstranného podpisu tejto zmluvy platí, že využíva možnosť zaplatiť kúpnu cenu 
spôsobom podľa uvedeným v Čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy.  
2) Ak nebude celá kúpna cena uhradená do 30 dní od obojstranného podpisu tejto zmluvy, je 
povinný kupujúci zaplatiť kúpnu cenu v nasledovným splátkach:   
1. splátka: 42.366 Eur (polovica kúpnej ceny vo výške 35.305 Eur a DPH vo výške          
7.061 Eur) do 30 dní od obojstranného podpisu zmluvy, 
2. splátka: 42.366 Eur (polovica kúpnej ceny vo výške 35.305 Eur a DPH vo výške          
7.061 Eur) do 1 roka od obojstranného podpisu zmluvy. 
 
3) Predávajúci týmto vyhlasuje, že vyplatením kúpnej ceny podľa Čl. 2 ods. 1, resp.        
podľa Čl. 2 ods. 2 považuje všetky nároky z tohto titulu za uspokojené a nemá voči 
kupujúcemu v tejto súvislosti žiadne ďalšie nároky. Pre prípad omeškania si zmluvné strany 
dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.    
 
 

 
Čl. 3 

Osobitné ustanovenia 
 

1) Predávajúci vyhlasuje, že nehnuteľnosť uvedená v Čl. 1  tejto zmluvy nemá žiadne faktické 
alebo právne vady a že na nej neviaznu žiadne ťarchy, bremená alebo predkupné práva, ktoré 
by bránili prevodu alebo obmedzovali kupujúceho vo výkone vlastníckeho práva a užívaní 
nehnuteľnosti. Súčasne sa predávajúci zaväzuje, že od podpisu tejto zmluvy žiadne bremeno, 
ťarchu, nájom alebo akýkoľvek úkon, ktorého predmetom by bola nehnuteľnosť uvedená 
v Čl. 1 tejto zmluvy nezriadi resp. neuskutoční.   
 
2) Predávajúci udeľuje od momentu platnosti a účinnosti tejto zmluvy do momentu 
rozhodnutia o návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho súhlas s stavbou    
na nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 tejto zmluvy, ktorá je potrebná pre stavbu „Trolejbusová 
trať Trenčianska“  v podobe 3 stĺpov elektrického vedenia pri miestnej komunikácii                
na Trenčianskej ulici v Bratislave. Tento súhlas je možné vykladať len ako súhlas pre účely 
územného konania a stavebného konania, pričom hranica akéhokoľvek ochranného pásma 
podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov nesmie presahovať 
hranice nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 tejto zmluvy smerom do iných nehnuteľností  
predávajúceho a súčasne sa kupujúci zaväzuje, že sa zdrží akýchkoľvek konaní, opatrení 
alebo zásahov, ktoré by mali za následok obmedzenie súčasného spôsobu užívania susedných 
nehnuteľností vo vzťahu k nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 tejto zmluvy, ktoré sú                   
vo vlastníctve predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje zachovať verejnú prístupnosť 
nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 tejto zmluvy a osobitne sa kupujúci zaväzuje zdržať sa 
akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo vstupu pre peších z nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 
tejto zmluvy na susedné pozemky vo vlastníctve predávajúceho alebo inak bez súhlasu 
predávajúceho narúšalo stav prístupu na susedné nehnuteľnosti aktuálny v čase podpisu tejto 
zmluvy alebo obmedzovalo spôsob užívania susedných nehnuteľností vo vlastníctve 
predávajúceho. V prípade, že by mohlo opatrenie alebo zásah na nehnuteľnosti uvedenej         
v Čl. 1  tejto zmluvy zo strany kupujúceho obmedziť rozsah alebo zmeniť spôsob užívania 
susedných nehnuteľností vo vlastníctve predávajúceho, je kupujúci povinný si vyžiadať 
vopred písomný súhlas predávajúceho s takýmito zásahmi a bez tohto súhlasu sa takéhoto 
konania zdržať.  
 
3) Kúpu nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 tejto zmluvy schválilo Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa ................. uznesením č....................... , v súlade s Čl. 7 
ods. 6 písm. c) v spojení s Čl. 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hl. m. SR Bratislavy.  

Odstránené: Vyhlásenie 
predávajúceho
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4) Predávajúci súčasne vyhlasuje, že je oprávnený disponovať nehnuteľnosťou uvedenou 
v Čl. 1 tejto zmluvy vrátane práva previesť vlastnícke právo k tejto nehnuteľnosti                   
na kupujúceho a že jeho zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená.  
 
5) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností  uhradí kupujúci. 
 
6) Kupujúci vyhlasuje, že dobre pozná stav nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 tejto zmluvy 
a kupuje ju v stave v akom sa nachádza.  
 
 

 
Čl. 4 

Platnosť a účinnosť zmluvy 
 

1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma 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) Predávajúci 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 kupujúci.  
 
6) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
 

 
Čl. 5 

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. Na znak súhlasu potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi. 
 
2) Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 6-ich exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle kupujúci 
na Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu za účelom povolenia vkladu vlastníckeho 
práva v prospech kupujúceho. Jeden exemplár zmluvy obdrží predávajúci a 3 exempláre 
zmluvy obdrží kupujúci. 
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3) Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len formou písomných riadne 
očíslovaných dodatkov. 
 
4) Zmluvné strany sú povinné pokúsiť sa pred podaním návrhu na súd vyriešiť svoje prípadné 
spory mimosúdnou dohodou. 
 
V Bratislave, dňa .....................   V Bratislave, dňa ........................ 
Predávajúci:                                                               Kupujúci: 
DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava             Hlavné mesto SR Bratislava 
   
 
 
 
 
 
 
________________________________      ____________________________ 
             Mária Krištofíková                                                            Milan Ftáčnik   
        predseda predstavenstva                                      primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________       
             Ing. Štefan Gašparík 
             člen predstavenstva 
 
 
 



Kúpna zmluva 
č.  

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

 
DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava 
Trenčianska 57, 825 10 Bratislava 
zastúpené                : Mária Krištofíková, predseda predstavenstva 
                                  Ing. Štefan Gašparík, člen predstavenstva 
Bankové spojenie    :   
Číslo účtu                : 
IČO:                         : 00 167 436  
 
(ďalej len „predávajúci“) 
  
a 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
zastúpené                : Milan Ftáčnik, primátor mesta 
Bankové spojenie   : Československá obchodná banka a.s. 
Číslo účtu          : 25826343/7500 
IČO           : 603 481 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 

 
 

Čl. 1. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, 
parc. č. 15294/36 – ostatné plochy o výmere 307 m2, zapísaného v KN vedenom Správou 
katastra pre hl. m. SR Bratislavu na LV č. 250.  
 
2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje pozemok registra „C“ v  k. ú. Nivy, parc.                 
č. 15294/36 – ostatné plochy o výmere 307 m2 do výlučného vlastníctva za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pre potreby stavby „Trolejbusová trať 
Trenčianska“. Kupujúci preberá pozemok v stave, v akom sa nachádza spolu so spevnenými 
plochami na tomto pozemku, ktoré sú  v súčasnosti využívané ako chodník pre peších. 

 
 

 
Čl. 2 

Kúpna cena 
 

1) Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za nehnuteľnosť uvedenú v Čl. 1 tejto zmluvy 
vo výške 230 Eur/m2 bez DPH - v celkovej výške 70.610 Eur bez DPH, t.j. spolu          
84.732 Eur s DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu 
najneskôr do 30 dní od obojstranného podpisu tejto zmluvy alebo spôsobom uvedeným           
v Čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy. V prípade, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu do 30 dní                 
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od obojstranného podpisu tejto zmluvy platí, že využíva možnosť zaplatiť kúpnu cenu 
spôsobom podľa uvedeným v Čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy.  
2) Ak nebude celá kúpna cena uhradená do 30 dní od obojstranného podpisu tejto zmluvy, je 
povinný kupujúci zaplatiť kúpnu cenu v nasledovným splátkach:   
1. splátka: 28.244 Eur (tretina kúpnej ceny vo výške 23.536,67 Eur a DPH vo výške    
4.707,33 Eur) do 30 dní od obojstranného podpisu zmluvy, 
2. splátka: 28.244 Eur (tretina kúpnej ceny vo výške 23.536,67 Eur a DPH vo výške   
4.707,33 Eur) do 1 roka odo dňa obojstranného podpisu tejto zmluvy spolu s úrokom 4% p.a. 
zo sumy    28.244 Eur odo dňa nasledujúceho po dni obojstranného podpisu tejto zmluvy až 
do úhrady tejto časti kúpnej ceny,  
3. splátka: 28.244 Eur (tretina kúpnej ceny vo výške 23.536,67 Eur a DPH vo výške 4.707,33 
Eur) do 2 rokov odo dňa obojstranného podpisu tejto zmluvy, spolu s úrokom vo výške 4% 
p.a. zo sumy 28.244 Eur odo dňa nasledujúceho po dni obojstranného podpisu tejto zmluvy až     
do úhrady tejto časti kúpnej ceny. 
 
3) Predávajúci má právo požadovať zmluvný úrok vypočítaný zo sadzby úrokovej miery 
určenej ako súčet sadzby úrokovej miery dohodnutej v Čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy pri druhej 
a/alebo tretej splátke kúpnej ceny a miery inflácie v Slovenskej republike vyhlásenej 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom 
je splátka splatná, ak táto miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien presiahne 
úroveň 3 % v priemere. 
 
4) Predávajúci týmto vyhlasuje, že vyplatením kúpnej ceny podľa Čl. 2 ods. 1, resp.        
podľa Čl. 2 ods. 2 považuje všetky nároky z tohto titulu za uspokojené a nemá voči 
kupujúcemu v tejto súvislosti žiadne ďalšie nároky. Pre prípad omeškania si zmluvné strany 
dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.    
 
 

 
Čl. 3 

Osobitné ustanovenia 
 

1) Predávajúci vyhlasuje, že nehnuteľnosť uvedená v Čl. 1  tejto zmluvy nemá žiadne faktické 
alebo právne vady a že na nej neviaznu žiadne ťarchy, bremená alebo predkupné práva, ktoré 
by bránili prevodu alebo obmedzovali kupujúceho vo výkone vlastníckeho práva a užívaní 
nehnuteľnosti. Súčasne sa predávajúci zaväzuje, že od podpisu tejto zmluvy žiadne bremeno, 
ťarchu, nájom alebo akýkoľvek úkon, ktorého predmetom by bola nehnuteľnosť uvedená 
v Čl. 1 tejto zmluvy nezriadi resp. neuskutoční.   
 
2) Predávajúci udeľuje od momentu platnosti a účinnosti tejto zmluvy do momentu 
rozhodnutia o návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho súhlas s stavbou    
na nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 tejto zmluvy, ktorá je potrebná pre stavbu „Trolejbusová 
trať Trenčianska“  v podobe 3 stĺpov elektrického vedenia pri miestnej komunikácii                
na Trenčianskej ulici v Bratislave. Tento súhlas je možné vykladať len ako súhlas pre účely 
územného konania a stavebného konania, pričom hranica akéhokoľvek ochranného pásma 
podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov nesmie presahovať 
hranice nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 tejto zmluvy smerom do iných nehnuteľností  
predávajúceho a súčasne sa kupujúci zaväzuje, že sa zdrží akýchkoľvek konaní, opatrení 
alebo zásahov, ktoré by mali za následok obmedzenie súčasného spôsobu užívania susedných 
nehnuteľností vo vzťahu k nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 tejto zmluvy, ktoré sú                   
vo vlastníctve predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje zachovať verejnú prístupnosť 
nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 tejto zmluvy a osobitne sa kupujúci zaväzuje zdržať sa 

Odstránené: Vyhlásenie 
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akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo vstupu pre peších z nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 
tejto zmluvy na susedné pozemky vo vlastníctve predávajúceho alebo inak bez súhlasu 
predávajúceho narúšalo stav prístupu na susedné nehnuteľnosti aktuálny v čase podpisu tejto 
zmluvy alebo obmedzovalo spôsob užívania susedných nehnuteľností vo vlastníctve 
predávajúceho. V prípade, že by mohlo opatrenie alebo zásah na nehnuteľnosti uvedenej         
v Čl. 1  tejto zmluvy zo strany kupujúceho obmedziť rozsah alebo zmeniť spôsob užívania 
susedných nehnuteľností vo vlastníctve predávajúceho, je kupujúci povinný si vyžiadať 
vopred písomný súhlas predávajúceho s takýmito zásahmi a bez tohto súhlasu sa takéhoto 
konania zdržať.  
 
3) Kúpu nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 tejto zmluvy schválilo Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa ................. uznesením č....................... , v súlade s Čl. 7 
ods. 6 písm. c) v spojení s Čl. 80 ods. 2 písm. a) Štatútu hl. m. SR Bratislavy.  
 
4) Predávajúci súčasne vyhlasuje, že je oprávnený disponovať nehnuteľnosťou uvedenou 
v Čl. 1 tejto zmluvy vrátane práva previesť vlastnícke právo k tejto nehnuteľnosti                   
na kupujúceho a že jeho zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená.  
 
5) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností  uhradí kupujúci. 
 
6) Kupujúci vyhlasuje, že dobre pozná stav nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 tejto zmluvy 
a kupuje ju v stave v akom sa nachádza.  
 
 

 
Čl. 4 

Platnosť a účinnosť zmluvy 
 

1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma 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) Predávajúci 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 kupujúci.  
 
6) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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Čl. 5 

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. Na znak súhlasu potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi. 
 
2) Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 6-ich exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle kupujúci 
na Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu za účelom povolenia vkladu vlastníckeho 
práva v prospech kupujúceho. Jeden exemplár zmluvy obdrží predávajúci a 3 exempláre 
zmluvy obdrží kupujúci. 
 
3) Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len formou písomných riadne 
očíslovaných dodatkov. 
 
4) Zmluvné strany sú povinné pokúsiť sa pred podaním návrhu na súd vyriešiť svoje prípadné 
spory mimosúdnou dohodou. 
 
 
V Bratislave, dňa .....................   V Bratislave, dňa ........................ 
Predávajúci:                                                               Kupujúci: 
DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava             Hlavné mesto SR Bratislava 
   
 
 
 
 
 
 
________________________________      ____________________________ 
             Mária Krištofíková                                                            Milan Ftáčnik   
        predseda predstavenstva                                      primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________       
             Ing. Štefan Gašparík 
             člen predstavenstva 
 
 
 







 


