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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
Dohodu o urovnaní medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Evou Melicherovou, rod. 
Cséfalvayovou, , Katarínou Méryovou, rod. Cséfalvayovou,  , Annou Cséfalvayovou, rod. 
Várádyovou, , Tomášom Cséfalvay, rod. Cséfalvay, , Zoltánom Cséfalvay, rod. Cséfalvay, a 
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35790164, 
ktorej predmetom bude uznanie vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 3265/2 – 
záhrady o výmere 7303 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2113 v prospech hlavného mesta 
SR Bratislavy.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní  
 
 
ŽIADATE Ľ : Eva Melicherová, rod. Cséfalvayová,  
  

Katarína Méryová, rod. Cséfalvayová,  
    

Anna Cséfalvayová, rod. Várádyová,  
     
 Tomáš Cséfalvay, rod. Cséfalvay,  
    

Zoltán Cséfalvay, rod. Cséfalvay,  
        
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
 
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.   register__ 
3265/2  záhrada     7303  LV č. 2113  „E“ 
 
v rozsahu častí pozemkov registra „C“ parc. č. 1111/57, parc č. 1111/72, parc. č. 1111/58, parc. č. 
1329/5 parc č. 1441/58 a parc. č. 1441/21 k. ú. Petržalka.  
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
  Žiadatelia sa na hlavné mesto SR Bratislavu po predchádzajúcich rokovaniach so 
spoločnosťou Kaufland Slovenská republika v.o.s. obrátili so žiadosťou o usporiadanie vlastníckych 
vzťahov k pôvodnému pozemku registra „E“ parcela č. 3265/2 k. ú. Petržalka, ktorý je v súčasnosti 
v celosti zapísaný na LV č. 2113 v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov v príslušných podieloch. 
Podrobným majetkovoprávnym šetrením sme zistili, že predmetná parcela č. 3265/2 k. ú. Petržalka, 
prešla do vlastníctva Československého štátu v správe Investing, investorsko-inžinierskej 
organizácie Národného výboru hlavného mesta SR Bratislavy na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 10. 
12.1973 uzatvorenej medzi pôvodnou vlastníčkou p. Helenou Feketeovou rod. Tibenskou na strane 
jednej a investorsko-inžinierskou organizáciou Národného výboru hlavného mesta SR Bratislavy na 
strane druhej. Predmetom kúpy bola výmera 7303 m2, teda celá pôvodná parcela č. 3265/2 k. ú. 
Petržalka, pôvodne vedená v pozemkovoknižnej vložke č.2660. Následne v zmysle § 2 ods. 5 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prešlo ex lege vlastnícke právo 
z Československého štátu na hlavné mesto SR Bratislavu ku dňu 01.05.1991. 

Neskoršie pozostalostné zápisnice z rokov 1990 a 1993, podľa ktorých sa vykonal zápis na 
LV 2113 v prospech žiadateľov, boli vyhotovené na základe identifikácií parciel vyhotovených 
správou katastra pre dedičské konania D121/90 zo dňa 17.5. 1990 a D 2125/92, D not 466/93 zo 
dňa 3.2. 1993 a žiadatelia v priebehu riešenia dedičských konaní túto duplicitu nepostrehli. 

Chybne vyhotovenými identifikáciami parciel v rokoch 1990 až 1993 prišlo k vytvoreniu 
duplicitného zápisu. Pozemok registra „E“ parcela č. 3265/2 k. ú. Petržalka tvorí dnes časti 
pozemkov registra „C“ parc. č. 1111/57, parc č. 1111/72, parc. č. 1111/58, parc. č. 1329/5 parc č. 
1441/58 a parc. č. 1441/21 k. ú. Petržalka, ktoré sú zapísané v prospech všetkých účastníkov 
predkladanej dohody.  

 
 
 
V súčasnosti je zápis pozemkov registra „C“ nasledovný:  



- parc. 1441/21, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6386 m2 na LV 3666 v prospech 
Kaufland Slovenská republika v.o.s. v celosti, 

- parc. č. 1111/57, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 19993 m2 na LV 2644 
v prospech hlavného mesta SR Bratislava v celosti, 

- parc. č. 1111/72 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17177 m2 na LV 3928 v prospech 
hlavného mesta SR Bratislava v celosti, 

- parc. č. 1441/58 ostatné plochy, bez zápisu na LV,  
- parc. č. 1329/5 zastavaná plocha a nádvorie, bez zápisu na LV,  
- parc. č. 1111/58 zastavané plochy a nádvorie, bez zápisu na LV.  
Celá výmera parcely registra „E“ č.3265/2 bude na základe predloženej dohody o urovnaní  

vlastnícky zapísaná v prospech hlavného mesta SR Bratislavy. S navrhovaným riešením vyjadrili 
žiadatelia a spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. súhlas. Z vyššie opísaných dôvodov 
žiadatelia požiadali o riešenie duplicitného vlastníctva uzatvorením dohody o urovnaní, ktorou 
všetci účastníci dohody uznajú vlastnícke právo k pozemku registra „E“ parc.  č. 3265/2 k. ú. 
Petržalka v prospech hlavného mesta SR Bratislava. Zo strany hlavného mesta SR Bratislavy  ako aj 
zo strany žiadateľov boli uskutočnené všetky dostupné právne kroky, aby sa docielilo zosúladenie 
skutkového a právneho stavu k nehnuteľnostiam tvoriacich predmet predloženej dohody. Cieľom 
dohody je obojstranne prijateľný kompromis zohľadňujúci oprávnené nároky zmluvných strán. 
Dohoda o urovnaní v navrhovanom znení s konečnou platnosťou vyrieši dlhotrvajúci nesúlad 
údajov katastra nehnuteľností a ako taká podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy.  
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Obec: BA-m.;. PETRZALKA

cK0 Bratislava

KATASTRA NEHNUTELNOSTi
Vytvoren€ cez katastr6hry portal

DAtumvYhotovenia 30.05.2012
Casvyhoiovefiar 10t44:33Kalast16lne uzeinie Pettalka

1111157

Spd sah vy u Z iva F o paz en ku :

18 Pazenak na ktatante dvot

Umiestnenie pazenku:
1 Pazenok le rhieslneni v zaslavanan uzemi obce

Of.res. Bratislava V

reo :

VYPIS Z

ctasrocruY vipts z Ltsru vLAsrNicrvA 6. 2644
.ASI A: MAJETKaVA P]DSTAIA

PARCELY registra "C" evidovan6 na katastrelnej mape

Vintera v m2 Dtuh pozemku Sp'soh vvuz p umiest pozetnku Pftvnvvzt'ah Druh ch n

19993 Zastavand plochy a 18 1

nitdvoria

Qstatna pa.cely nevyi adane

Uaasl.ik pr,vneho v2lah!

cAS i Br vLA S r ii C/ ,4 /A/E OPR,4 vtuEA/E OSOA v
Par. iislo tuiezvisko, meno (t16zov), rcdn6 piezvisko, detum narcdenia, rcdk€ aisto (lca) a Spotuvlastnickv podiel

niesto tt!al6ho pobttu (sidlo) vlastnika

1 Hlavn6 mesto Slovenskej republiky Bhrislava, Primacielne namestie 1, 1 / 1

Bratislava, PSC 814 9S, SR

aast Dozemku parc.a.5947/6 o vimere 1483 m2, parc i 5947/10 o vymere 12473 m2,
parc.a.5947/11 o vimere 1oo1 m2, parc.a.5947/26 o vimere 1933 m2, parc.a.5107 o vimere
i4085 h2 vyknpene v prospech sR-slovenske spriva ciest i60 003328 v zmyste zmluvv z
21,10,2002 podl'a V-4859/02 z 16.06.2004(Rozalenend GP 581/a/06 a 581/b/06
pa rc.a,59476, 5947/7 6 i pa r c.t, 5947 l1o, 5947 n a, 5947 17 6; patc-L 5947 111 ,5947176i parc a
5947 126,5947 177 ,5947 l76t parc.E.s107 ,5107 136,5107137 ,5107134l'
Rozhodnutie a.rIK 777312004-400 o vyhlaseni narodhei kultntnej pamiatkv, (dom obsluhv
na b.i,5183161

Titul nadobudnutia zlaDosT o zAPls GP c,17453143.23/96

Titul nadobudnutia ZIADOST O ZAPIS (GP C-17453143-25/S6,VYPIS KN 2X)

Titul nadobudnuiia ZIADOST O ZAPIS (GP C 34444548-05/96)
Tiiul nadobudnutia ZIADOST O ZAPIS IHZ-6X,VYPIS PK.TX,PROTOKOL Z 29.9 1993,GP C.399-19/93) - POL.\.Z

953/97
Titul nadobudnutia ZIADOST O zAPls (GP C Z40_23/91,vYPlS KN)

Titul nadobLrdnutia zlADosT o zaPls (vYPls KN,GP C 34465421_3/S7)

Titulnadobudnutia zlADosi o zAPls z 14.8.1997 + GP 11909561-24/97

Titul nadobudnutia zlaDosT o zaPls (KoLAuD.RoZH C.326_1723l77 FS-21,VYST.326r315/78 FS-
35.POryR,C.12l97/20152/NE-JA315 A"75,SM 2X)

Titul nadobudnutia ZIADOST O ZAPIS (\'YPIS KN,GP C.313217041221'213197)

Ti(Lt nddooudnrria zlADosi o zAPls z 27,8,1997{Hz.PK vLoZ(A 2 cP_1165?651-10/97i

Tirut nadobudnuri3 zlADosi o zaPls z 10.9.1997{Kz NA P a.1921,VYPlS KN,GP 11657651n2/97)

Titul nadobu<lnutia ZIADOST O Z-APIS (flz C 3640/9o/RN,321/12l84/SP,VYPIS KN 8X,KZ 1X,PK
vt.c,21 7 5 31A,320,326,GP C,1/909561 -85/97)
ztADosi o zaPts z 11.2.1998 (cP 119095614/98)
2lADosi o zApts z 24.3.1998(cP-17453143-17/97,lV a.2042 PREo zrMvn)

RozHoDNUT|E ou BA v 4.44i98/R z 18.5,1998
zfADosi o zApts STAVBY z 22.5.1998{PorvR.12l98lt5214iNP-FA 41v'2)
zADosi o zApls z 6.4,1998 (cP-31348556-04/98, Lv 1748 PREDTHITII)

ZAIVENNA ZIyILUVA V-2237l98 Z 14.8 1998

2tADosi o zApts z 20.5.1998 (cP.34450688-10/98,1v 202, PRED THM)

zlADosi o zApls z 1.6.1998 (cP c-35681217.72Al97,7 2c197 ,72D197,72E197 ,? 2F 197, Lv
1748 PREDZIMVI!'I, POTVR. 12198177 62lNP-F A8 V-2)
ZrAoosi o zAprs z 22.s.1998 (KUP.zr!1L.,Hz,KoLAUo.RozHoD.,PoryR.o suP.c

1t7 Aklualizecia katast16lneho porialu: 26.05.201?



GKU Bratislava

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTEENOSTI

Okresr Bratislava V

Obec] BA-m.d. PETRZALKA
Kaiastrb ne Izemie: Petr:alka

Vytvoreni cez katastr,lnY Portel

Dalunr vyhotovenja 30.05.201 2

das vyhotoven a: 10:33:38

VYPIS Z LISTU VLASTNICTVA d. 3666

eASi A: MAJETKaVA PoDSTATA

PARCELY registra "c" evidovan6 na katastralnej mape

Parcehleisbvineravn2D|uhpozenkusposobvyuz'p'Uniest'poze|nkuPrevnyvz|'ahDruhch'n.
14411 I
1441121

4412 Zastavan6 plochy a

6386 Zastavan6 plochy a

25 1

25 1

16 1

S pd sab vy t t iva n ia paz en k | :

25- Pozenak, na ktaratnje pastaveni astatna iliilierska stavba ajejstiastl
16 - Paz-.nak, na klaran le pastavena nebvbvA budava aznaaehe sipisnid 

'islan
Uniesthenie pozenku:

1 - Pozenak )-' uni-'stlehi v z a stavanon nzenl abce

StavbY

Snp,sn6 iis/o ha parcele eish Druh stavby PoPis stavbv

1441155 7298 Zastavah6 Plochy a

nadvoria

Druh ch.n. Uniest, stavbY

13647 1441155

I3 'Budova ubytovaceho zar aden a

Kn.! uniesnlenta slavbY:

l- St3\ba posravana na zemsfom povrchu

niesto tNateho pobytu (si.JIo) vlastnika

Uaaslnikprevneholztahu: Vlaslnik
1 Kaufland slovensk6 republika v.o s., B'Trnavska cesta 41lA 1/1

lCO :

Tilul nadobudnulia K[Pa v'3429/04 zo diia 23.06.2004

rii, i n aa o r:u O, utia 2ia d ost o zapis rozost.stavby zo 1 6.1 1 .2004 (Roz h od nutie lJ KSP 1 531 6-FX9/20 03,20 04_zE-

21,GP 15212da4, zpm 6447 E, znal posu do k, dohoda o prcvode p6v a povinnosti)

Titulnadobudnutia Rozhodnutieouraenisipiislal2/04/199901NE'Fa81

eAsi c: |ARCHY

l z6lozn€ pr6vo v prospech Tatra banka, a s. (lCO:00 686 910)ha po-zemlv parc i '144.1tg.o eimete 4412m2'

o"i".i.l,ilrpr 
" 

tV-L,e 6386 m2, parc a.1441/55 o vvmere 7298 m2, na sla!bu stip i 3647 na pozenku

irarc.a,1441/55 podl'a V'136Q2107 zo dna3.1a 200?

Bez zapisu

13 Jantarova cesta 30

aAsi B:vLASTNictA tNE oPRlv ]EA/E osoBv
Por'iisloPriezvisko'meno(n6zov),rcdn'priezvisko,.J6tunnarodenja,rodnltislo(Ico)aspoluvlas|nickypo.!ie|

Infonnativny viPis 112 AklLralizdcia katasl|alneho por(6lu: 26 05.2012



GKU Bratislava

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTEI]NOST|
okfes: Bratistava v vytvoreni cez katastralny portal

Obec BA-m.4. PETRZALKA Ddtum vyhotovenia 30.05.2012
. "l", rrlre J-"nra Petr//lha (a.',roLorerra 10:30:31

VVPIS z LISTU VLASTNICTVA d. 2113
.AsI A: MAJEfKovA PaDSTATA

PARCELY registra "E" evidovan6 na mape u16en6ho operatu

Parcehe eisb vinleta v n2 Dtuh pozenku P'vodhe 
^.u. 

PoZet i. Uo Uniest

3265t 2

32671 2

Unieslnenie pozenku.
2 Pazenakje uniestneni hnno zastavaneha tzenia abce

EASI B: vLAsTNiCl A lNE aPRAVNENE asaBY
Por. iisto Prie2viska, tneno (nezov), rodne ptiezvisko, ditum narodenia, rcdn6 iislo (lCO) a Spoluvlastnicky po.tiel

7303 Z,ihndy
3965 Lesnd pozemky

0
0

2

2

tn i e s to tN a t e ho po bt tu ( s id lo) vl a stn ik a

Uaashik privneho vzlahlr Vlastnik
1 IlIELICHEROVA EVA B.

Detun narodenia :

Ueashik prAvneho vzlahr: Vlastnik
2 I\4ERYOVA KATARINA B-

Detun narcdenia :

Uaastnikpravnehovzlah!: Vlastnik
3 CSEFALVAYOVA ANNA

Datun narcdenia:

Uaastfikpravnehovziah!: Vlasinik
4 CSEFALVAY TOIMAS ]

Detun naradenia :

Uiashik prevneho vzfah!: Vlastnik
5 CSEFALVAYZOLTAN

Dalun narodenia :

Titu ly D a do bu d n jri a Lv:
3,4,5,-D2125192 D NOT466/93 ZO DNA 3.2,1994

1/3

'I /3

1/9

1/9

'I /9

eAsi c. iARCHY

I zapis Geometrick6ho pldnu e.20/2003 zo dna 5.5.2003 vo V-2822103

Informativny vipis 'l clrualzd- a ..."s.rdh e ,o po1all 26.05.2012



VYPIS Z

GKU Bratislava

KATASTRA NEHNUTEENOSTi
Vytvoren6 cez katastr,lnY Portil

Dalum vyhotovenia 30.05 2012

dasvyhotovenia: 15117:23

Okres: Bratislava v
Ob€c: BA-m.4. PETRZALKA
Kataslf6lne Lirzem e: Petr2alka

VVPIS Z LISTU VLASTN|CTVA d. 3928
eASi A MAJETKa|A PaDSTATA

PARCELY registra "C" evidovan6 na katastrilnej mape

Parcelni iislo vimenv m2 DtuhPozemku
111114A 18564 Ostatnd Plochy
11111 49 2901 Ostatn6 Plochy
11111 50 544 ostaine Plochy
1111151 263 Ostatn6 Plochy
'1111170 54221 ostatnd Plochy
1111172 17177 Zastavatrd Plochy a

nidvoria

Sp6sob vyut, p. lJmiest. pozemku Prevny vzt'ah Dnth ch n

2
2
2

2

2

2

29

29

29
18

S pa sab vy u Z ivan i a p.z e inku :

2s Pazemak, na ktaton ie akrasna zahrada, uliina a stdliskava zeleh' Datk a n' funknni 2et''h a lesni pazenak na

rckreaine a palovnicke vyuii'/anie
18 - Pazernak. ha ktDrcn F dvar

Uniestnenie pa2enku:
1 'Pa2enakje uniestieni vzastavanan uzeht 'h'c
2 Najan k pDzenku

VLASTNiCI A NE APRAYNE]VE OSOBY

Piezvisko, neno hezov), rodne priezvisko, dAtun narcdenia, rcdn6 eisb (eo) a spaluvlastnickv podiel

niEsto tyal'ho pobttu (sicllo) vlastnika

iAsiBl

ljaasinikpdvneho!zf.hu: Vlastnik
1 HI.vn6 mesto Slovenskej republikv Botislava, Primaciilne nam 1,

Bratislava, SR, Primaci6lue nam 1, Bratislav3, PSC 81499, SR
1/1

lco :

TitulnadobudnutiaZiadozapiszS.0g.lggg(LV1748predTHM,HZ,KZ,GP058/99,Pkvl'1,1736)_v27237199
Tituln.dobudnutia ziad.o zepis z 17.O12AOO ILV 1748 pred THIM' rozh 367/1863/99/73 a, GP 119/1999)' VZ

3221100

Uaasinikpfrvfehovzlalr! N'iiomca

2 PETRzALKA clTY, a.s., Nim.sNP 25, Bratistava, Psd 811 01, sR

tco :

Titul nadobudnutia Zmluva o dlhodobom najme pozemkov a 18-83'0360-06-00 zo diia 22 05 2006' podl'a N-

5/06.

Kv|astnikovi.'ljen6jomnyvzt,ahnapozemokpalce|n6.is|o1111/49,1111/70,1111172'1111148'1111]50'111'|151

eAsi c: IARCHY

1 OkresnisUdBAV-UreovaciaUalobaik.5C89/o2naaast'parci 1111/7o(GP 1-212005)

2 K vlast;ikovid.l ie n,jomni vztah na pozehok parcelne aislo'1111/49,1111/70' 1111172'1111t4a'1111t50'

1111t51

Informativny vi'pis 1t2 A^.r"lz:c d . 
"t"nr:lne opo14|u 26.052012



uililtililliltilillltililtilliltillitiltiiliIIililtilililiillilt]iil

tIAG0Pe0FY41 1
V zast[peni Gabriel MERY. Bratislava. tel. kontakt: +421

, Ako poverend osoba k uplatneniu priva na navritenie vlastnictva k nehnutetnosti
v Katastfatnom uzemi Bratislava - pelrialka, Z*adlov,g Hei, z6hradnli, pozemok zapisanV

Vds Ziadam o :

'1. Stanovisko k navrhnutej Dohodeo urovnani, di mesto srhlasi aby v takomto zneni bolapodpisane

2 DopJnenie zdstupcu mesta, ktoni Uto zrnluvu podpise, pripadne o doplnenje ostatnych natezitostl
3. O odsUhlasenje tejto dohody a jej podptsanie zo strany mesta v pokiaf mozno 60 najkratsom dase.

:f.5:: i:tj:9j]:T1:lo sucasl vyoania rest:tuaneno n6roku ked nas ku rornuro ikonu vyzvaluovoony potemkovJi Lrad v B.atisiave. spts na OpU pod a. podania 6189/2004.

Vdetky ostatn6 vysvetfuj[rce skuiodnostist] zrejm6 zo znenia predmetnej Dohody o urovnani.

Za vdasn6 vybavenie :jadosti vopred d,akujem.

S prejavom icty

cabriel MERY
vlastnorudnq

LV C.

P5vodnE
Cislo

Dtuh VYne{a Pdvodnt vlastntk
podiel

Povinn6 osoba, l<tor, ich
drZala ku drtu ACin. zekona

LV 2113 ?E 3265t2 z'hrady 7303 1t1 hl. mesto SR Bratislava
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Bratislava ;..3,2.f97 4
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D o h o d a   o   u r o v n a n í 

č.   
 
 
 
ktorú touto zmluvou uzavreli: 

 
 
účastníci na strane jednej : 

1)  Eva Melicherová, rod. Cséfalvayová, dátum narodenia : 24.2.1941, r. č. 
415224/1333, štát.prísl.: SR 
trvalým pobytom Lachova č.1610/35, 851 03 Bratislava 5 

2)  Katarína Méryová, rod. Cséfalvayová, dátum narodeni a: 12.12.1935, r. č. 
356212/724, štát.prísl.: SR 

   trvalým pobytom  Mlynarovi čova č.2498/20, 851 03 Bratislava 5 

3)  Anna Cséfalvayová, rod. Várádyová, dátum narodenia:  30.6.1948, r. č. 
485630/230, štát.prísl.: SR 

   trvalým pobytom  Horná Potô ň, Benková Potô ň č.109, 930 36 Horná Potô ň 

4)  Tomáš Cséfalvay, rod. Cséfalvay, dátum narodenia: 1 3.5.1972, r. č. 
720513/6477, štát.prísl.: SR 

   trvalým pobytom  Horná Potô ň, Benková Potô ň č.125, 930 36 Horná Potô ň 

5)  Zoltán Cséfalvay, rod. Cséfalvay, dátum narodenia: 12.3.1969, r. č. 
690312/6450, štát.prísl.: SR 

   trvalým pobytom  Horná Potô ň, Benková Potô ň č.109, 930 36 Horná Potô ň 
 
 

účastník na strane druhej : 
1)  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1,  814 99 Bratislava 1, I ČO  
   603481, zastúpené primátorom doc. RNDr. Milanom Ftá čnikom, CSc.  

 
 
účastník na strane tretej : 

1)  Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta  41/A, 831 04 Bratislava, I ČO 
35790164, zastúpený p. Denisa Baxová a p. Zbyn ěk Mejta na základe plnej moci.  
 

 
 takto : 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
   
1.  Predmetom zmluvy je parcela E KN č.3265/2, záhrada o výmere 7303 m 2 

v spoluvlastníctve ú častníkov zmluvy na strane jednej v spoluvlastníckyc h 
podieloch pod ľa LV 2113  ( ďalej len “predmet dohody”) evidovaná Správou 
katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu v k. ú. Pet ržalka, 

1)  Eva Melicherová v podiele........ 1/3 

2)  Katarína Méryová v podiele....... 1/3 

3)  Anna Cséfalvayová v podiele...... 1/9 

4)  Tomáš Cséfalvay v podiele........ 1/9 

5)  Zoltán Cséfalvay v podiele....... 1/9 

a to titulom nadobudnutia na základe dedi čských konaní D 121/90 zo d ňa 17.5. 
1990 a D 2125/92, Dnot 466/93 zo d ňa 3.2. 1993. 

 



 

 

 
Článok II. 

Znenie dohody 
 
1.  Účastníci zmluvy sa zhodujú so skuto čnos ťou, že ú častníci na strane jednej 

sa necítia by ť vlastníkmi predmetu zmluvy, nako ľko toto vlastníctvo bolo 
podľa právoplatnej Kúpnej zmluvy zo d ňa 10.12. 1973 prevedené do 
vlastníctva ú častníka zmluvy na strane druhej. Neskoršie pozostal ostné 
zápisnice z rokov 1990 a 1993, pod ľa ktorých sa vykonal zápis na LV 2113 
v prospech ú častníkov zmluvy na strane jednej, boli vyhotovené n a základe 
identifikácií parciel vyhotovených správou katastra  pre dedi čské konania 
D121/90 zo d ňa 17.5. 1990 a D 2125/92, D not 466/93 zo d ňa 3.2. 1993 
a ú častníci na strane jednej v dobe pri pozostalostných  konaniach túto 
duplicitu nepostrehli. 

2.  Účastníci zmluvy žiadajú Správu katastra pre hlavné m esto SR Bratislavu, 
aby z listu vlastníctva 2113 zrušila par. č. E KN 3265/2 a aby ako 
vlastníka k nižšie uvedeným nehnute ľnostiam pod ľa článku III. zmluvy, 
ktoré vznikli z pôvodnej E KN parcely 3265/2 neskor šími GP ako parcely C 
KN 1441/58, 1329/5 a 1111/58, zapísala ú častníka zmluvy na strane druhej, 
rsp. v prípade parcely CKN 1441/21 rešpektovala záp is vlastníctva na 
účastníka na strane tretej bezo zmeny. 

 
 

Článok III. 
Nadobudnutie a prevedenie vlastníctva  

 
 
1.  Vlastníctvo k parcele E KN č.3265/2, ktorá je predmetom zmluvy prešlo do 

vlastníctva Československého štátu v správe Investing, investors ko-
inžinierskej organizácie Národného výboru hlavného mesta SR Bratislavy na 
základe Kúpnej zmluvy zo d ňa 10. 12.1973 uzatvorenej medzi pôvodnou 
vlastní čkou p. Helenou Feketeovou rod. Tibenskou, právnou p redchodky ňou 
účastníkov zmluvy na strane jednej a investorsko-inži nierskou organizáciou 
Národného výboru hlavného mesta SR Bratislavy, práv nym predchodcom 
účastníka na strane druhej. Predmetom kúpy bola výmer a 7303 m 2, teda celá 
PK parcela č. 3265/2 z PK vložky č.2660. Následne v zmysle § 2 ods. 5 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr edpisov prešlo 
ex lege vlastnícke právo z Československého štátu na hlavné mesto SR 
Bratislavu ku d ňu 01.05.1991. 

2.  Podľa identifikácie parciel zo d ňa 7.9. 2010 vyhotovenej Správou katastra 
pre hlavné mesto SR Bratislavu je predmetná parcela  E KN 3265/2 
identifikovaná nasledovne : 

2.1.  časť do C KN 1441/21, zast.pl. o výmere 6386 m 2 na LV 3666 v prospech 
Kaufland Slovenská republika v.o.s. v celosti - pre dmetná časť 
parcely bola už evidovaná pod ľa GP č.13/2003 pod č. C KN 1441/12 vo 
vlastníctve ú častníka na strane druhej a pod položkou VZ 3747/03 
bola prevedená do vlastníctva spolo čnosti Metro Bratislava, ďalej 
cez položky VZ 4036/03, VZ 4245/04 a položku VZ 601 4/04 bola zlú čená 
do parc. C KN č. 1441/21 v prospech terajšieho vlastníka Kaufland 
Slovenská republika v.o.s. na LV 3666 v celosti. Ka ufland Slovenská 
republika v.o.s. je ú častník tejto zmluvy z dôvodu, že v zmysle 
platnej právnej úpravy je ú častník ma strane tretej povinný potvrdi ť 
tieto skuto čnosti ako je uvedené vyššie. Ú častníci na strane jednej 
vyjadrujú s uvedeným súhlas. 

2.2.  časť do C KN 1111/57, zast.pl o výmere 19993 m 2 na LV 2644 v prospech 
Hl.mesto SR Bratislava v celosti – predmetná časť je už v SPI a SGI 
KN vlastnícky evidovaná v prospech ú častníka na strane druhej pod 
položkami VZ č. 3221/2000, Rozh. č. 367/1863/99/73/a; VZ č.5754/2006 
a GP č.119/1999. Ú častníci na strane jednej vyjadrujú s uvedeným 
súhlas. 

2.3.  časť do C KN 1111/72 zast. plocha o výmere 17177 m 2 na LV 3928 
v prospech Hl.mesto SR Bratislava v celosti – predm etná časť je už 



 

 

v SPI a SGI KN vlastnícky evidovaná v prospech ú častníka na strane 
druhej pod položkami VZ č.5754/2006, N-5/06 a GP č.119/1999, 
č.058/1999 a GP 1-2/2005 ZPMZ 6612 E. Ú častníci na strane jednej 
vyjadrujú s uvedeným súhlas. 

2.4.  96 m 2 do C KN 1441/58 druh pozemku ostatné pl.; LV nezal ožený – 
účastník na strane druhej súhlasí aby bol zapísaný ak o vlastník na 
LV 2644 vo vlastníckom podiely 1/1 a ú častníci na strane jednej tiež 
vyjadrujú s uvedeným súhlas. 

2.5.  394 m 2 do C KN 1329/5 druh pozemku zast.pl.; LV nezaložen ý – ú častník 
na strane druhej súhlasí aby bol zapísaný ako vlast ník na LV 2644 vo 
vlastníckom podiely 1/1 a ú častníci na strane jednej tiež vyjadrujú 
s uvedeným súhlas. 

2.6.  1872 m 2 do C KN 1111/58 druh pozemku zast.pl.; LV nezalože ný – 
účastník na strane druhej súhlasí aby bol zapísaný ak o vlastník na 
LV 2644 vo vlastníckom podiely 1/1 a ú častníci na strane jednej tiež 
vyjadrujú s uvedeným súhlas. 

Celá výmera parcely E KN č.3265/2 z LV 2113 (pôvodne z PK vložky č.2660) 
bude takto vlastnícky prevedená na ú častníka na strane druhej, resp. 
v prípade pod ľa bodu 2.1. tohto článku vo vlastníctve ú častníka na strane 
druhej už bola a tento ju právoplatne previedol na súčasného vlastníka na 
strane tretej na LV 3666 a v prípadoch pod ľa 2.2. a 2.3. tohto článku je 
už vo vlastníctve ú častníka na strane druhej evidovaná a body 2.4, 2.5 
a 2.6. budú v súlade s Kúpnou zmluvou zo d ňa 10.12. 1973 uzatvorenou medzi 
pôvodnou vlastní čkou p. Helenou Feketeovou rod. Tibenskou, právnou 
predchodky ňou ú častníkov zmluvy na strane jednej a ú častníkom na strane 
druhej. 

 
 

Článok IV. 
Ostatné ustanovenia 

 
 
1.  Účastníci tejto zmluvy deklarujú záujem usporiada ť vlastnícke vz ťahy ku 

parcele predmetu zmluvy v súlade s tými platnými pr ávnymi listinami, ktoré 
právny stav definujú ako naozaj platný.  

2.  Účastníci zmluvy na strane jednej sa vzdávajú vlastní ckych nárokov 
k predmetu tejto zmluvy, ktoré im neprávom vyplývaj ú z neprávom vystavenej 
dedi čskej zápisnice D121/90 zo d ňa 17.5.1990 a následne pod ľa D 2125/92, D 
not 466/93 zo d ňa 3.2.1993, na základe ktorých bolo toto vlastníctv o 
duplicitne zapísané do SPI údajov KN do súboru E KN  na LV 2113.  

3.  Účastník zmluvy na strane druhej potvrdzuje skuto čnosti pod ľa bodov 2.1., 
2.2. a 2.3. článku III. tejto zmluvy a prehlasuje, že súhlasí ab y bol 
zapísaný ako vlastník na parcelách C KN v zmysle bo dov 2.4., 2.5. a 2.6. 
článku III. tejto zmluvy.  

4.  Účastník zmluvy na strane tretej potvrdzuje skuto čnosti pod ľa bodu 2.1. 
článku III. tejto zmluvy.  

5.  Účastníci zmluvy vyhlasujú, že nie sú im známe žiadne  ďalšie súvisiace 
skuto čnosti, na ktoré by mali upozorni ť.  

6.  Poplatok za návrh na vklad Dohody o urovnaní ako aj  ostatné náklady 
súvisiace s touto zmluvou sa zaväzujú uhradi ť ú častníci zmluvy na strane 
jednej. 

 
Článok V. 
Urovnanie 

 
1. Ú častník 1 vyhlasuje, že uznáva nepochybné a výlu čné vlastnícke právo 

účastníka 2 k nehnute ľnostiam  uvedeným v čl. I. ods. 1. tejto dohody. 
 
2. Na základe dohody o urovnaní sa ú častník 2 stane vlastníkom nehnute ľností 

zapísanej na LV č. 2113 v katastrálnom území Petržalka vedenom Správ ou 



 

 

katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu ako parcela  E KN č.3265/2, záhrada 
o výmere 7303 m 2, k. ú. Petržalka.  

 
3. Ú častníci vzájomne prehlasujú, že okamihom podpisu te jto dohody upravili 

všetky medzi nimi sporné práva a povinnosti, a že v oči sebe nemajú žiadne 
práva, či povinnosti z titulu uzatvorenia tejto dohody o ur ovnaní. 

 
4. Ú častníci splnomoc ňujú ú častníka 2 na všetky úkony pred príslušnou Správou 

katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu za ú čelom zápisu výlu čného 
vlastníckeho práva v prospech ú častníka 2, resp. za ú čelom výmazu 
obmedzujúcich poznámok a pod. 

 
5. Dohoda o urovnaní bola schválená Uznesením Mests kého zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. .../2012 zo d ňa .....2012. 
 

Článok VI. 
Závere čné ustanovenia 

 
 

1.  Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že sa na tomto prá vnom úkone dohodli 
dobrovo ľne a slobodne, prejav ich vôle je vážny, nie je uro bený v tiesni 
ani za nevýhodných podmienok a doslovné znenie zmlu vy je s ich zamýš ľaným 
prejavom zhodné. Text tejto zmluvy si ú častníci pre čítali, prehlasujú, že 
rozumejú jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoru čne podpisujú.  

2. Práva  a povinnosti  ú častníkov  sa  v  ďalšom  riadia  príslušnými 
ustanoveniami Ob čianskeho zákonníka. 

3.  Ú častník 2 nadobudne vlastníctvo k predmetu dohody vk ladom do katastra    
nehnute ľností. 

4. Právne ú činky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného 
rozhodnutia o jeho povolení príslušnou správou kata stra. Rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastníckeho práva nadobúda právo platnos ť d ňom vydania 
rozhodnutia.  

5.  Do doby povolenia vkladu sú ú častníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými 
podmienkami zmluvy. 

6. Táto dohoda o urovnaní je povinne zverej ňovanou zmluvou pod ľa § 5a ods. 5 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám , v znení 
neskorších predpisov. 

7.  Účastníci dohody súhlasia so spracovaním osobných úda jov v zmysle zákona 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení  neskorších predpisov, 
a so zverejnením tejto zmluvy pod ľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám, v znení neskorších predpiso v.  

8.  Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktor ých dve budú predložené 
na Katastrálnom úrade v Bratislave, na Správe katas tra pre hlavné mesto SR 
Bratislavu, jedno vyhotovenie pre Hlavné mesto Brat islavu a jedno pre 
Kaufland Slovenská republika v.o.s. 

 
 
 
 
V Bratislave, d ňa ... . ........  2012. 
 
 
 
Účastníci na strane jednej :  
 
Eva Melicherová      Anna Cséfalvayová  
účastní čka zmluvy    ú častní čka zmluvy 
 

 
 



 

 

 
 

Katarína Méryová    Tomáš Cséfalvay    Zoltán Cséfalvay  
účastní čka zmluvy  ú častník zmluvy   ú častník zmluvy 

  
 
 
 
 
 

 
Účastník na strane druhej :  
 
za hlavné mesto SR Bratislava  
účastník zmluvy – v zastúpení  
 
 
 
 
............................... 
doc. RNDr. Milan Ftá čnik, CSc.          
primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
 
 
Účastník na strane tretej :  
 
za Kaufland Slovenská republika v.o.s.  
účastník zmluvy – v zastúpení 
 
Denisa Baxová ................................................... ..............   
 
 
Zbyn ěk Mejta  ................................................... .................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


