
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 26.-27.  septembra 2012 
 
 

N á v r h 
na zvýšenie základného imania spoločnosti  TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave vkladom 
hlavného mesta SR Bratislavy ako akcionára spoločnosti, alebo na prevod akcií hlavného mesta SR 
Bratislavy na spoločnosť TP SLOVAN, s.r.o., so sídlom v Bratislave a na predaj pozemkov parc. č. 
15140/38, 57, 58, 68, 69, 70 a 71 v k. ú. Nové Mesto, spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom 
v Bratislave 

 

 
 
 

 
september 2012 

 
 

 
Predkladateľ: 
 
Milan Ftáčnik, v.r. 
primátor 
 
 
 
 
Zodpovedný: 
 
Mgr. Rastislav Gajarský, v.r. 
riaditeľ magistrátu 
 
 
 
Spracovatelia: 
 
JUDr. Lubica Chlebová, v.r. 
vedúca oddelenia legislatívno-právneho 
Mgr. Soňa Beláková, v.r. 
oddelenie správy nehnuteľností  
 
 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
 

1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodová správa   
3. Zakladateľská zmluva o založení 

spoločnosti  
4. Stanovy spoločnosti – úplné znenie  
5. Nájomné zmluvy uzatvorené medzi 

hlavným mestom a spoločnosťou  
6. Súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2010  
7. Notársku zápisnicu o priebehu časti 

valného zhromaždenia spoločnosti  
8. CASH FLOW – TEHELNÉ POLE, a.s.  
9. Predbežná súvaha a výkaz ziskov a strát 

k 31.12.2011 
10. Snímka z katastrálnej mapy 
11. Širšia situácia 
12. LV č. 1516 
13. Výpis z obchodného registra  
14. Vyjadrenia odborných orgánov 
15. Návrh kúpnej zmluvy  
16. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej 

stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta MsZ z 29.11.2011 

17. Uznesenie MsR č. 352/2011 z 1.12.2011 
18. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej 

stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta MsZ z 13.3.2012 

19. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej 
stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta MsZ z 12.6.2012 

20. súvaha a výkaz ziskov a strát  
k 31.12.2011 

21. List Audit-Grácia s.r.o. z 27.7.2012 
 (Prílohy uvedené pod bodom 3 až 21 na  
CD nosiči) 

.    



 
Kód uzn: 7.4 

 
 

NÁVRH  UZNESENIA 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 
A. 

1. neschvaľuje peňažný vklad hlavného mesta SR Bratislavy v sume 1.586.960,- EUR (slovom jeden 
milión päťstoosemdesiatšesť tisíc deväťstošesťdesiat eur) do základného imania spoločnosti 
TEHELNÉ POLE, a.s., ktorého je akcionárom; 

2. schvaľuje  peňažný vklad hlavného mesta SR Bratislavy v sume 1.078.172,- EUR (slovom jeden 
milión sedemdesiatosem tisíc stosedemdesiatdva eur) do základného imania spoločnosti TEHELNÉ 
POLE, a.s., ktorého je akcionárom;   

3. schvaľuje  

3.1. za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s.: 

............................................ 

3.2. za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rady spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s.: 

............................................ 

4. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby na valnom zhromaždení spoločnosti TEHELNÉ 
POLE, a.s., uplatnil právo akcionára hlavné mesto SR Bratislavy na obsadenie jedného miesta 
v predstavenstve a jedného miesta v dozornej rade spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., v súlade 
s druhou vetou  bodu 11 ods. 3 zakladateľskej zmluvy o založení tejto spoločnosti a predložil návrh 
na voľbu zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy za členov orgánov spoločnosti podľa bodu 3 tohto 
uznesenia. 

 

alebo 

                                                                                    

B. 

1.  schvaľuje  

1.1 prevod 4 ks kmeňových akcií spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., znejúcich na meno akcionára 
hlavné mesto SR Bratislavy v listinnej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie 3.320,- EUR 
(slovom tritisíc tristodvadsať eur), priamym predajom majoritnému akcionárovi spoločnosti TP 
SLOVAN, s.r.o., so sídlom Odbojárov 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 960 108, v rámci 
predkupného práva minimálne za dvojnásobok ceny 13 280,- EUR (slovom trinásťtisíc 
dvestoosemdesiat eur), ktorá predstavuje súčet menovitej hodnoty všetkých akcií a  

1.2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj pozemkov pod stavbami športovo-spoločenského centra Tehelné 
pole I. – Trnavská cesta Bratislava v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15140/57 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 2873 m2, parc. č. 15140/69 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 638 
m2, parc. č. 15140/70 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 446 m2, zapísané na LV č. 1516, 
evidované ako parcely registra „C“ katastra nehnuteľností a priľahlých pozemkov parc. č. 
15140/38 – ostatné plochy vo výmere 30 m2, parc. č. 15140/58 – ostatné plochy vo výmere 1 m2, 
parc. č. 15140/68 – ostatné plochy vo výmere 121 m2 a parc. č. 15140/71 – ostatné plochy vo 
výmere 23 m2, zapísané na LV č. 1516, evidované ako parcely registra „C“ katastra 
nehnuteľností, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou 
športovo – spoločenského centra spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., Trnavská cesta č. 27/A, 831 



04 Bratislava, IČO: 36 361 666, za cenu 251,- Eur/m2, čo pri celkovej výmere 4 132 m2 
predstavuje sumu celkom 1 037 132,- EUR (slovom: jeden milión tridsaťsedem tisíc 
stotridsaťdva eur),  s podmienkami: 

a) kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť; 

b) kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami; 

c) kupujúci sa bude starať o park nachádzajúci sa okolo stavieb športovo-spoločenského centra 
Tehelné pole I, v prípade neplnenia si tejto povinnosti  sa kupujúci zaviaže odkúpiť 
predmetné pozemky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta“) uznesením č. 970/2006 zo dňa 30.3.2006 zobralo na vedomie návrh 
jednotlivých etáp prípravy a postupnej realizácie zámeru zriadiť športovo-spoločenské centrum 
TEHELNÉ POLE I a založilo obchodnú spoločnosť TEHELNÉ POLE, a.s., spolu so spoločnosťou TP 
SLOVAN, s.r.o., s majetkovou účasťou hlavného mesta vo výške 40% so sídlom Odbojárov 9,  
Bratislava (ďalej len „spoločnosť“). Súčasne týmto uznesením mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 
schválilo peňažný vklad hlavného mesta do spoločnosti v sume 400 000,- Sk, peňažný vklad do 
rezervného fondu v sume 40 000,- Sk, ktorý je zakladateľ povinný splatiť pri založení spoločnosti, 
zakladateľskú listinu a stanovy spoločnosti. 

Z dôvodovej správy vypracovanej k návrhu jednotlivých etáp prípravy a postupnej realizácie 
zámeru zriadiť športovo-spoločenské centrum TEHELNÉ POLE I vyplýva, že mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta už na svojom zasadnutí 30.6.2005 uznesením č. 719/2005 (časť A bod 3) schválilo zámer 
zriadenia tohto športovo-spoločenského centra formou spojenia verejného a súkromného sektora (PPP). 
V tejto správe sa okrem iného uvádza, že hlavné mesto je ideový garant projektu TEHELNÉ POLE, 
pričom jeho realizácia by mala priniesť novú kvalitu v súlade s aktuálnymi trendmi mestského životného 
štýlu s dostavbou zdrojov pre fungovanie profesionálneho športu a saturovanie záujmov a potrieb 
Bratislavčanov v ich voľnom čase. Ďalej sa tu konštatuje, že predpokladom úspešného zrealizovania 
jednotlivých etáp projektu je založenie samostatného právneho subjektu, obchodnej spoločnosti 
TEHELNÉ POLE, a.s.. Vplyv hlavného mesta bude zabezpečený cez účasť jeho poslancov v orgánoch 
spoločnosti a v posudzovaní výsledkov spoločnosti pri ročnom hodnotení obchodných spoločností 
s podielom hlavného mesta. V závere dôvodovej správy sa spomína, že realizácia tohto zámeru predpo-
kladá potrebu dlhodobého nájmu nehnuteľností nachádzajúcich sa v tejto lokalite.   

Spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 
27.4.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 17/2006, Nz 16210/2006, NCR1s 16091/2006 a bola 
zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.  3880/B, IČO: 
36361666 od 23. 5. 2006 (Príloha č.1). Základné imanie spoločnosti predstavovalo sumu 1 mil. Sk, ktoré 
bolo rozdelené na 10 ks kmeňových akcií spoločnosti na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 
100 000,- Sk. Akcionár hlavné mesto, ktorého účasť na základnom imaní spoločnosti je 40%, vlastní 4 ks 
kmeňových akcií spoločnosti vo forme na meno v listinnej podobe a  akcionár TP SLOVAN, s.r.o., 
ktorého účasť na základnom imaní spoločnosti je 60% , vlastní 6 ks kmeňových akcií spoločnosti vo 
forme na meno v listinnej podobe.  

Zo znenia bodu 11 ods. 3 zakladateľskej zmluvy vyplýva, že hlavné mesto ako akcionár 
spoločnosti má právo na obsadenie jedného (1) miesta v predstavenstve a dvoch (2) miest v dozornej 
rade. Neoddeliteľnou súčasťou zakladateľskej zmluvy sú stanovy spoločnosti, ktorých úplné znenie je 
uvedené v Prílohe č. 2. 

Zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.9.2010 
vyplýva, že dvaja členovia orgánov spoločnosti – zástupcovia hlavného mesta, a to doc. Ing. arch. Peter 
Gandl, PhD.– člen predstavenstva a Michal Baranovič – člen dozornej rady, sa vzdali svojej funkcie. 
Vzhľadom na skutočnosť, že akcionár hlavné mesto nevyužil možnosť navrhnúť svojich kandidátov, bol 
vyzvaný druhý akcionár TP SLOVAN, s.r.o., ktorý predložil svojich kandidátov na obsadenie týchto 
uvoľnených funkcií s poukazom na ustanovenie § 66 Obchodného zákonníka. K predloženému návrhu 
neboli vznesené žiadne pripomienky ani protinávrhy zo strany akcionára hlavné mesto, ktoré na valnom 
zhromaždení hlasovalo „za“. 

Na základe týchto skutočností má akcionár hlavné mesto s účinnosťou od 22.9.2010 svojho 
zástupcu iba v dozornej rade tejto spoločnosti. 



V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta č. 500/2008 zo dňa 25.9.2008 a 
č. 614/2008 zo dňa 15.12.2008, ktoré schválilo dlhodobý nájom pozemkov (na 50 rokov) hlavné mesto 
ako vlastník nehnuteľností uzatvorilo so spoločnosťou zmluvu o nájme č. 18-83-0137-09-00 zo dňa 
16.3.2009, ktorá bola následne zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 2.6.2009, Dodatkom č. 2 zo dňa 
29.3.2010 a Dodatkom č. 18-83-0137-09-03 zo dňa 17.12.2010 (Príloha č. 3). Nájomné je stanovené 
v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta č. 500/2008 zo dňa 25.9.2008 na sumu 
33,19 eur ročne za celý predmet nájmu.   

Na základe žiadosti väčšinového akcionára spoločnosti TP SLOVAN, s.r.o. zo dňa 28.7.2010 bol 
mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta na jeho zasadnutí dňa 30.9.2010 predložený materiál „Návrh 
na prevod akcií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava spoločnosti Tehelné pole, a.s. 
Bratislava“, ktorým sa navrhovalo schválenie prevodu 4 ks akcií emitovaných touto spoločnosťou 
znejúcich na meno v listinnej podobe neverejne obchodovateľných v menovitej hodnote 3 320,- EUR za 
akciu priamym predajom majoritnému akcionárovi TP SLOVAN, s.r.o., v rámci predkupného práva 
minimálne za cenu 13.280,- EUR, ktorá predstavuje súčet menovitej hodnoty všetkých akcií. Materiál 
bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva. 

Dňa 30.9.2010 bol na mestské zastupiteľstvo hlavného mesta predložený materiál „Návrh na 
predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom 
v Bratislave“. Predmetom  predaja mali byť pozemky vo vlastníctve hlavného mesta, parc. č. 15140/38, 
parc.č.15140/57, parc.č. 15140/58, parc.č. 15140/68, parc.č. 15140/69, parc.č. 15140/70, parc.č. 
15140/71, parc.č.15140/7 a parc.č.15140/9, v celkovej výmere 4292m2, zapísaných na LV č. 1516, za 
cenu 211,- EUR/m2, t.j. za cenu celkom  905 612,- EUR. Tieto pozemky má spoločnosť prenajaté na 
základe nájomnej zmluvy č. 18-83-0137-09-00. Cena vychádzala zo znaleckého posudku č. 42/2010 
znalca JUDr. Ing. Mariána Raitera. Pro prerokovaní tohto materiálu bol daný pozmeňovací návrh 
námestníčky primátora Anny Dyttertovej zmeniť cenu na 350,- EUR/m2. Materiál pri hlasovaní nezískal 
dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 

Spoločnosť zvolala riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo 14. októbra 
2011 v priestoroch hotela Double Tree by Hilton v Bratislave. Predmetom rokovania riadneho valného 
zhromaždenia spoločnosti boli tieto záležitosti:  
- výročná správa, ročná účtovná závierka zostavená k 31.12.2010, návrh na úhradu straty, správa 

audítora a správa dozornej rady spoločnosti, 
- schválenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2010 a návrhu na úhradu straty za rok 2010, 
- schválenie audítora na overenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011, 
- odvolanie a voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, 
- zmena stanov spoločnosti (zmena sídla spoločnosti a zvýšenie základného imania spoločnosti na 4 

mil. eur).  

Pri riešení personálnych zmien bol z funkcie člena dozornej rady spoločnosti odvolaný zástupca 
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) RSDr. František Dej  a do funkcie člena 
dozornej rady spoločnosti bol zvolený nový zástupca mesta, Ing. Milan Černý, a to v súlade s uznesením 
mestského zastupiteľstva hlavného mesta  č. 165/2011 z 30. júna 2011. Následne na zasadnutí dozornej 
rady spoločnosti bol Ing. Milan Černý zvolený za jej predsedu. 

Sídlo spoločnosti bolo zmenené  z pôvodného: Odbojárov 9, 831 04 Bratislava na nové sídlo: 
Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava (zmena v obchodnom registri bola vykonaná s účinnosťou od 
15.11.2011).   

V roku 2010 bola jedinou aktivitou spoločnosti investičná činnosť na projekte Športovo-
spoločenského centra Tehelné pole I, ktoré by malo plniť funkciu administratívno-ubytovacieho centra 
pri organizovaní rôznych športových podujatí.  

 

 

 



Pre informáciu uvádzame najdôležitejšie údaje zo súvahy k 31.12.2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvaha v plnom znení k 31.12.2010 a výkaz ziskov a strát k 31.12.2010 tvorí Prílohu č. 4. 
Výhľad cash flow spoločnosti na roky 2011 – 2014 tvorí Prílohu č. 6. Vychádza z predpokladu, že do 
roku 2014 nebude splácaná istina akcionárskych pôžičiek, ktorá by predstavovala ročne 2 000 000,- 
EUR, nakoľko súčasné tržby spoločnosti nezabezpečujú dostatok zdrojov. 

Hospodárenie spoločnosti v roku 2010 skončilo stratou  -66.720,94 EUR. Objem požičaných 
prostriedkov k 31.12.2010 predstavuje sumu 8.018.134,40 EUR, pričom najväčším veriteľom spoločnosti 
je Privatbanka, a.s.  

Na základe požiadavky Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
mestského zastupiteľstva hlavného mesta spoločnosť predložila dňa 2.5.2012  hlavnému mestu 
predbežné výkazy, a to súvahu a výkaz ziskov a strát k 31.12.2011, ktoré tvoria prílohu č. 7. 
V sprievodnom liste táto spoločnosť uviedla, že ide len o predbežné výsledky hospodárenia spoločnosti 
za rok 2011, pretože stále prebiehajú práce na zaraďovaní majetku spoločnosti.  

Eur % Eur %

Spolu vlastné imanie a záväzky 18 551 878 100,00 729 700 100,00
A. Vlastné imanie -41 358 -0,22 12 434 1,70
A. I Základné imanie 33 200 0,18 33 200 4,55
A. II. Kapitálové fondy 3 313 0,02 3 313 0,45

A. III. Fondy zo zisku 0 0,00 0 0,00
A. IV. Hosp. výsledok minulých rokov -11 150 -0,06 -10 895 -1,49
A V. HV bež. účt. obdobia -66 721 -0,36 -13 184 -1,81
B. Záväzky 18 589 236 100,20 711 140 97,46
B. I. Rezervy 4 466 0,02 2 873 0,39
B. II. Dlhodobé záväzky 0 0,00 0 0,00
B. III. Krátkodobé záväzky 12 759 655 68,78 358 128 49,08
B. IV. Krátkodobé finančné výpomoci 1 807 785 9,74 350 139 47,98
B. V. Bankové úvery 4 017 330 21,65 0 0,00
C. Časové rozlíšenie 4 000 0,02 6 126 0,84

C. I. Výdavky budúcich období 4 000 0,02 6 126 0,84
C. II. Výnosy budúcich období 0 0,00 0 0,00

Štruktúra strany pasív súvahy 31.12.2010 31.12.2009

Eur % Eur %

Spolu majetok 18 551 878 100 729 700 100,00

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0,00 0 0,00
B. Neobežný majetok 17 345 476 93,50 657 850 90,15

B. I. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0,00 0 0,00
B. II. Dlhodobý hmotný majetok 17 345 476 93,50 657 850 90,15
B. III. Dlhodobý finančný majetok 0 0,00 0 0,00
C Obežný majetok 1 204 602 6,49 71 850 9,85
C. I. Zásoby 0 0,00 0 0,00
C. II. Dlhodobé pohľadávky 0 0,00 0 0,00
C. III. Krátkodobé pohľadávky 1 192 515 6,43 69 784 9,56
C. IV. Finančné účty 12 087 0,07 2 066 0,28
D Časové rozlíšenie 1 800 0,01 0 0,00
D. I. Náklady budúcich období 1 800 0,01 0 0,00
D. II. Príjmy budúcich období 0 0,00 0 0,00

Štruktúra strany aktív súvahy 31.12.2010 31.12.2009



Z uvedeného dôvodu spoločnosť nemohla vypočítať sumu odpisov majetku, ktorá výrazne 
ovplyvní jej hospodársky výsledok. Konečný a presný hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2011 
bude vykázaný v termíne do 30.6.2012. Spoločnosť v súlade so zákonom požiadala o predĺženie lehoty 
na podanie daňového priznania z dani z príjmov právnickej osoby do 30.6.2012. Z predložených 
predbežných účtovných dokladov vyplýva, že hospodárenie spoločnosti v roku 2011 predpokladá stratu 
1. 688. 077,00 EUR. 

Podľa  ustanovenia § 193 ods. 2 Obchodného zákonníka predstavenstvo zvolá mimoriadne 
valné zhromaždenie, ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného 
imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení.  

 V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na dôležitú právnu skutočnosť, že valné 
zhromaždenie spoločnosti je povinné rozhodnúť o riešení nepriaznivej finančnej situácie 
spoločnosti, keď po dosiahnutej strate v hospodárení za rok 2010 a 2011 má spoločnosť záporné 
vlastné imanie.   

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť po dosiahnutej strate v roku 2010 vykázala záporné vlastné 
imanie,  predstavenstvo v súlade s citovanou právnou úpravou predložilo na valné zhromaždenie návrh 
na zvýšenie základného imania spoločnosti s týmto znením: 

„Základné imanie spoločnosti sa zvyšuje peňažným vkladom zo súčasnej výšky 33.200,- EUR (slovom 
tridsaťtritisíc dvesto eur) o sumu 3.967.400,- EUR (slovom tri milióny deväťstošesťdesiatsedemtisíc 
štyristo eur) na sumu 4.000.600,- EUR (slovom štyri milióny šesťsto eur) nasledovne: 
-  základné imanie sa zvyšuje upísaním 1195 kusov (slovom jedentisíc jednosto deväťdesiatpäť) 

nových kmeňových akcií Spoločnosti vo forme na meno, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou 
jednej akcie 3.320,- EUR (slovom tritisíc tristodvadsať eur) a to bez verejnej výzvy na upisovanie 
akcií; 

-  emisný kurz nových akcií je totožný s výškou ich menovitej hodnoty, t.j. 3.320,- EUR (slovom 
tritisíc tristodvadsať eur)/akcia; 

- s novovydanými akciami nebudú spojené žiadne osobitné práva a povinnosti nad rámec priznaný 
Obchodným zákonníkom a stanovami spoločnosti;  

- lehota na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií je 30 (slovom tridsať) dní odo dňa konania 
tohto valného zhromaždenia; 

- všetky novovydané akcie budú upísané súčasnými akcionármi spoločnosti a akcionári spoločnosti 
zrealizujú svoje prednostné právo na upísanie novovydaných akcií spoločnosti uzatvorením Dohody 
o rozsahu ich účasti na celom zvýšení základného imania spoločnosti podľa § 205 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v sídle spoločnosti v lehote na 
uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií, každý z akcionárov spoločnosti v pomere menovitej 
hodnoty jeho akcií k výške doterajšieho základného imania nasledovne: 
- spoločnosť TP SLOVAN, s.r.o.  ako  akcionár,  ktorého účasť na základnom imaní spoločnosti  
      predstavuje 60% upíše: 717 (slovom sedemstosedemnásť) kusov nových kmeňových akcii 

spoločnosti vo forme na meno, v listinnej podobe s menovitou hodnotou 3.320,- EUR (slovom 
tritisíc tristodvadsať eur)/akcia, ktorých emisný kurz splatí peňažným vkladom v plnej výške 
2.380.440,- EUR (slovom dva milióny tristoosemdesiattisíc štyristoštyridsať eur); 

- hlavné mesto ako akcionár, ktorého účasť na základnom imaní spoločnosti predstavuje 40% 
upíše: 478 (slovom štyristosedemdesiatosem) kusov nových kmeňových akcii spoločnosti vo 
forme na meno, v listinnej podobe s menovitou hodnotou 3.320,- EUR (slovom tritisíc 
tristodvadsať eur)/akcia, ktorých emisný kurz splatí peňažným vkladom v plnej výške 
1.586.960,- EUR (slovom jeden milión päťstoosemdesiatšesťtisíc deväťstošesťdesiat eur); 

- každý z upisovateľov je povinný splatiť 100% emisného kurzu ním upísaných akcií v lehote      
do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dohody akcionárov;  

- Dohoda akcionárov o rozsahu ich účasti na celom zvýšením základného imania spoločnosti 
nahrádza listinu upisovateľov a súčasne nie je potrebné zasielať výzvy akcionárom na upísanie 
akcií.“   



Zástupkyňa akcionára hlavného mesta k uvedenému návrhu uviedla, že na to, aby akcionár 
hlavné mesto mohlo hlasovať za schválenie tohto návrhu, je potrebné uvedený návrh podľa  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a podľa § 80 ods. 2 písm.  i)  Štatútu  
hlavného  mesta  SR  Bratislavy  predložiť  na  schválenie  mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta. Na 
základe tejto skutočnosti zástupkyňa hlavného mesta hlasovala proti prijatiu návrhu na zvýšenie 
základného imania spoločnosti, čo je uvedené aj v notárskej zápisnici o priebehu časti riadneho valného 
zhromaždenia spoločnosti (Príloha č. 5).  

Spoločnosť zvolala riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa uskutoční 11. septembra 
2012 v priestoroch hotela Double Tree by Hilton v Bratislave. Predmetom rokovania riadneho valného 
zhromaždenia spoločnosti budú tieto záležitosti:  
- výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka zostavená k 31.12.2011, návrh na 

vysporiadanie hospodárskeho výsledku, správa dozornej rady a podnikateľský zámer 2012, 
- schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011 a návrhu na 

vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2011, 
- schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012, 
- zmena stanov spoločnosti (zvýšenie základného imania spoločnosti na 4 000 600,- EUR, zmena 

lehoty na konanie riadneho valného zhromaždenia).  

Pre informáciu uvádzame, že z predložených účtovných dokladov, a to Súvahy k 31.12.2011 
a Výkazu ziskov a strát k 31.12.2011 (Príloha č. 20) vyplýva, že spoločnosť vykazuje za rok 2011 
hospodársky výsledok stratu – 2 628 709,- EUR. Spoločnosť je v nepriaznivej finančnej situácie, keď 
po dosiahnutej strate v hospodárení za rok 2011 sa spoločnosti výrazne prehĺbilo mínusové vlastné 
imanie na hodnotu – 2 706.508 EUR. Na základe záporné vlastné imanie, predstavenstvo v súlade 
s platnou právnou úpravou opätovne predložilo na valné zhromaždenie návrh na zmenu stanov, ktorá 
spočíva v navýšení základného imania spoločnosti s tým, že výška základného imania je 4.000.600,- 
EUR; základné imanie je rozdelené na 1205 kusov akcií na meno, pričom menovitá hodnota je 3 320 
EUR v listinnej podobe. V tejto súvislosti uvádzame, že v takomto prípade peňažný vklad hlavného 
mesta do základného imania spoločnosti prestavuje sumu 1.586.960,- EUR. 

Pri zvýšení základného imanie spoločnosti o peňažný vklad, ktorý by zodpovedal 40% podielu 
hlavného mesta ako akcionára spoločnosti na strate tejto spoločnosti za rok 2010 a 2011, ktorá 
predstavuje celkovo sumu - 2 695 430,- EUR, ide o sumu 1.078.172,- EUR. 

Do pozornosti dávame list audítorskej spoločnosti Audit-Grácia s.r.o., č. licencie SKAU 313, Sv. 
Vincenta 2, 821 02 Bratislava zo dňa 27.7.2012 (Príloha č. 21), v ktorom táto spoločnosť upozorňuje na 
záporný hospodársky výsledok v sume - 2 628 709,- EUR za účtovné obdobie k 31.12.2011, kumulované 
straty účtovných období v celkovej sume – 77 871,- EUR a záporné vlastné imanie spoločnosti 
k 31.12.2011 v sume – 2 670 067,- EUR. Tieto skutočnosti indikujú významnú neistotu, ktorá môže 
vyvolať značné pochybnosti o nepretržitom pokračovaní činnosti spoločnosti a na možné dôsledky podľa 
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a na zodpovednosť a povinnosti štatutárnych orgánov spoločnosti. Podľa tohto 
zákona štatutárny orgán spoločnosti, ktorá je v úpadku, t.j. predlžená alebo platobne neschopná, je 
povinný predchádzať úpadku, prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na odvrátenie 
hroziaceho úpadku. Na záver listu táto spoločnosť zdôraznila, že situáciu v spoločnosti TEHELNÉ 
POLE a.s. považujú za závažnú. 

Dňa 11. septembra 2012 sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie spoločnosti, na rokovanie 
ktorého bol opätovne ako bod programu predložený návrh na zmenu stanov spoločnosti – zvýšenie 
základného imania spoločnosti na 4.000.600,- Eur. Zástupca akcionára Hlavné mesto SR Bratislavy 
hlasoval proti prijatiu tohto návrhu s odôvodnením, že na schválenie návrhu predstavenstva spoločnosti 
na zvýšenie základného imania potrebuje súhlas mestského zastupiteľstva s poukazom na zákon SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a štatútu hlavného mesta. Súčasne informoval 
valné zhromaždenie, že materiál v tejto veci bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva dňa 
26.-27. septembra 2012. 



Pre informáciu uvádzame, že základné imanie spoločnosti je vo výške 33.200,- EUR, ktoré je 
rozdelené na 10 ks kmeňových akcií znejúcich na meno, v listinnej podobe, v nominálnej hodnote  
3.320,- EUR za jednu akciu. Hlavné mesto ako akcionár spoločnosti vlastní 4 ks listinných kmeňových 
akcií znejúcich na meno v sume 13.280,- EUR, takže jeho účasť na základnom imaní spoločnosti 
predstavuje 40% podiel. 

Vychádzajúc z uvedených skutočností, berúc do úvahy platnú právnu úpravu a v súlade so 
závermi zo zasadnutia Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
mestského zastupiteľstva hlavného mesta konaného dňa 29.11.2011, 13.3.2012 a 12.6.2012 uznesením 
mestskej rady hlavného mesta č. 352/2011 zo dňa 1.12.2011 je mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
predložený na schválenie návrh uznesenia v dvoch alternatívach, a to: 

 

I. Časť A  návrhu uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta: 

K bodu 1 časti A návrhu uznesenia:  

• V tomto bode uznesenia sa navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo hlavného mesta  neschválilo 
peňažný vklad hlavného mesta v sume 1.586.960,- EUR do základného imania spoločnosti 
TEHELNÉ POLE, a.s., ktorého je akcionárom.  

K bodu 2 časti A návrhu uznesenia: 

• V tomto bode uznesenia sa navrhuje, aby mestské zastupiteľstvu hlavného mesta schválilo  
peňažný vklad hlavného mesta v sume 1.078.172,- EUR do základného imania spoločnosti 
TEHELNÉ POLE, a.s., ktorého je akcionárom. V skutočnosti ide o sumu, ktorá zodpovedá 40% 
podielu hlavného mesta na strate tejto spoločnosti za rok 2010 a 2011, ktorá predstavuje sumu                 
- 2.695 430,- EUR. 

K bodu 3 časti A návrhu uznesenia: 

• V tomto bode uznesenia s poukazom na ustanovenie § 11 ods. 5 písm. i) zákona Slovenskej 
národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov a čl. 7 ods. 6 písm. i) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy sa navrhuje mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta schváliť zástupcov hlavného 
mesta v predstavenstve a dozornej rade spoločnosti. 

K bodu 4 časti A návrhu uznesenia: 

• V tomto bode uznesenia sa navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo hlavného mesta požiadalo 
primátora hlavného mesta, aby v súlade so znením bodu 11 ods. 3 zakladateľskej zmluvy 
o založení akciovej spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., na valnom zhromaždení tejto spoločnosti 
uplatnil právo akcionára hlavné mesto na obsadenie jedného miesta v predstavenstve a jedného 
miesta v dozornej rade spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., a v tejto súvislosti predložil návrh na 
voľbu zástupcov hlavného mesta  za členov orgánov tejto spoločnosti podľa bodu 3 tejto časti 
uznesenia. 

II. Časť B návrhu uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta: 

K bodu 1 časti B návrhu uznesenia: 

  V záujme komplexného riešenia danej veci sa mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
predkladá aj druhá alternatíva obsahujúca návrh na prevod 4 ks kmeňových akcií spoločnosti TEHELNÉ 
POLE, a.s., znejúcich na meno akcionára hlavné mesto v listinnej podobe, s menovitou hodnotou jednej 
akcie 3.320,- EUR, priamym predajom majoritnému akcionárovi spoločnosti TP SLOVAN, s.r.o., 
v rámci predkupného práva minimálne za dvojnásobok ceny 13 280,- EUR, ktorá predstavuje súčet 
menovitej hodnoty všetkých akcií. 

  Zároveň sa v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov navrhuje schváliť predaj pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbou 



športovo-spoločenského centra Tehelné pole I. a priľahlých pozemkov, ktoré svojim umiestnením 
a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou športovo – spoločenského centra v prospech 
spoločnosti TEHELNÉ POLE, a. s.  so sídlom v Bratislave.   
 
 
PREDMET   : Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Nové Mesto  
 
 
ŽIADATE Ľ  : TEHELNÉ POLE, a.s. 
    Trnavská cesta č. 27/A, 831 04 Bratislava, IČO : 36 361 666 
 
 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.  druh pozemku   výmera v m2  pozn.    
15140/38 ostatné plochy        30  LV č. 1516 
15140/57 zastavané plochy a nádvoria  2873  LV č. 1516 
15140/58 ostatné plochy           1  LV č. 1516 
15140/68 ostatné plochy       121  LV č. 1516 
15140/69 zastavané plochy a nádvoria    638  LV č. 1516 
15140/70 zastavané plochy a nádvoria    446  LV č. 1516 
15140/71 ostatné plochy         23  LV č. 1516 
      Spolu   4 132 m2 

vo vlastníctve a v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov parc. č. 15140/38, 57, 58, 68, 69, 70 a 71 
v k. ú. Nové Mesto. Na pozemkoch parc. č. 15140/57, 69, 70 k. ú. Nové Mesto sa nachádza stavba súp. č. 
13219 vo vlastníctve žiadateľa, ktorá nie je predmetom prevodu. Spoločnosť TEHELNÉ POLE, a.s. 
prevádzkuje v predmetnej stavbe hotelové zariadenie slúžiace ako doplnková funkcia pre športové účely 
v danej lokalite. Žiadateľ požiadal o kúpu pozemkov uvedených v špecifikácii za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbou a priľahlých pozemkov, ktoré svojim 
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou so súp. č. 13219 v jeho vlastníctve. 
Žiadateľ má v súčasnosti vzťah k predmetným pozemkom upravený nájomnou zmluvou č. 18-83-0137-
09-00, zo dňa 16.03.2009, v znení dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 na dobu 50 rokov.  
 Žiadateľ požiadal o kúpu pozemkov uvedených v špecifikácii za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania priľahlých pozemkov a pozemkov pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa. 
 Podľa znaleckého posudku č. 24/2012, zo dňa 06.06.2012, vyhotoveného JUDr. Ing. Mariánom 
Raiterom, bytom Vilová 6, Bratislava, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, ceny 
a oceňovanie nehnuteľností, číslo znalca: 912095  je cena predmetných pozemkov stanovená na sumu 
250,95 Eur/m2, čo pri výmere 4132 m2 predstavuje sumu 1 036 925,40 Eur.  
 Predaj pozemkov sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č 138/1991 Zb. o majetku 
obcí, v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o prevod pozemkov zastavaných stavbou a 
priľahlých pozemkov.   
 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
Oddelenie územného rozvoja mesta 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, stanovuje pre územie, 
ktorého súčasťou sú záujmové pozemky, funkčné využitie územia : šport, telovýchova a voľný čas ako 
územie športu stabilizované, číslo funkcie 401. Plochy prevažne areálového charakteru s využitím pre 
šport, tvorené krytými a otvorenými športovými zariadeniami ( štadióny, haly, plavecké bazény ), 



športovými ihriskami slúžiace pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport 
a územia slúžiace športovým aktivitám vo voľnom čase.  
Referát generelov technickej infraštruktúry  
Bez pripomienok.  
Pozn. – bolo by vhodné preveriť súčasný priebeh IS z hľadiska nedávnej rekonštrukcie zimného štadióna 
a okolitých stavieb. Ale ak je to pozemok pod novým hotelom, tak s pravdepodobnosťou limitne sa 
blížiacou k istote nebude žiadny problém.  
Súborné stanovisko za oblasť dopravy 
Bez pripomienok. 
 
Oddelenie mestskej zelene 
Z hľadiska ochrany zelene s predajom pozemkov v k. ú. Nové Mesto spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s. 
súhlasí.   
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Voči žiadateľovi nemá hlavné mesto žiadne pohľadávky. 
Finančné oddelenie  
Oddelenie eviduje za obdobie od 01.01.2000 do 09.05.2012 zostatok pohľadávok v sume 0,00 EUR.  
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Nové Mesto 
Bolo požiadané dňa 01.12.2011 

 

 Pre úplnosť uvádzame, že na LV č. 1516 je vyznačená plomba na základe Z-5428/2011, ktorá 
svedčí o zmene práv k pozemkom. Ide o záznamové konanie, v rámci ktorého nepríde k zmene 
vlastníckych vzťahov k pozemkom, ktorých sa plomba týka. Plomba sa týka žiadosti GIB o zápis 
geometrického plánu na odčlenenie pozemkov, príp. na zápis stavby (Zimný štadión O. Nepelu). To 
znamená , že táto plomba nezaťažuje pozemky tvoriace predmet prevodu na spoločnosť TEHELNÉ 
POLE, a.s.  

 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta na svojom zasadnutí konanom dňa 12.6.2012 navrhla, aby na rokovaní 
mestského zastupiteľstva hlavného mesta bol prerokovaný variant B návrhu uznesenia. 

 

Záver: 
Záverom by sme chceli poukázať aj na protokol Najvyššieho kontrolného úradu SR o 

výsledku kontroly financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave 
z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislava zo 16. novembra 2011, z ktorého vyplýva pre hlavné mesto opatrenie, a to 
riešiť osobitne majetkovú účasť hlavného mesta v spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s. a s tým 
súvisiace vzťahy. 

V súvislosti so schválením alternatívy A  (zvýšenie základného imania spoločnosti 
TEHELNÉ POLE, a.s., peňažným vkladom akcionára – hlavné mesto v sume 1 078.172,- EUR a 
zvolenie zástupcov hlavného mesta do orgánov spoločnosti) upozorňujeme, že hlavné mesto ako 
akcionár tejto spoločnosti sa bude musieť finančne podieľať aj na úhrade ďalších  finančných 
záväzkov spoločnosti, a to vo výške svojho podielu na základnom imaní spoločnosti.  



























































































































































































































































Kúpna zmluva 
č. 048809581100 

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        : 488095811 
IČO                               : 603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
TEHELNÉ POLE, a.s.  
Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava 
Zastúpená  : Ing. Adrianou Matysovou, predseda predstavenstva 
       bytom : Partizánska 7, 900 21 Svätý Jur 
Zapísaná  : v obchodnom registri Okresného sudu v Bratislave I., 

   odd. Sa, vložka č. 3880/B  
Peňažný ústav  :  
Číslo účtu  :  
IČO : 36 361 666 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 

Čl. 1 
 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Nové Mesto, a to pozemkov parc. 
č. 15140/38 – ostatné plochy o výmere 30 m2, parc. č. 15140/57 - zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 2873 m2, parc. č. 15140/58 – ostatné plochy o výmere 1 m2, parc. č. 15140/68 – ostatné plochy 
o výmere 121 m2, parc. č. 15140/69 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 638 m2, parc. č. 15140/70 
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 446 m2 a  parc. č. 15140/71 – ostatné plochy o výmere 23 m2, 
zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1516 ako parcely registra „C“; pozemky sa 
nachádzajú v okrese Bratislava III., v obci Bratislava – mestská časť Nové Mesto. 
 2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosti v k. ú. Nové Mesto, a to pozemky 
parc. č. 15140/38 – ostatné plochy o výmere 30 m2, parc. č. 15140/57 - zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 2873 m2, parc. č. 15140/58 – ostatné plochy o výmere 1 m2, parc. č. 15140/68 – ostatné plochy 
o výmere 121 m2, parc. č. 15140/69 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 638 m2, parc. č. 15140/70 
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 446 m2 a  parc. č. 15140/71 – ostatné plochy o výmere 23 m2, 
evidované ako parcely registra „C“ na liste vlastníctva č. 1516, v celosti do svojho výlučného 
vlastníctva.   

3) Predaj sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov v prospech kupujúceho ako vlastníka 
stavby  športovo – spoločenské centrum Tehelné pole I., so súpisnými číslami 13219 a 13257 
situovanej na pozemkoch registra „C“ parc. č. 15140/38, parc. č. 15140/57, parc. č. 15140/58, parc. č. 
15140/68, parc. č. 15140/69, parc. č. 15140/70 a  parc. č. 15140/71 k. ú. Nové Mesto.    
 

Čl. 2 
 1) Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy za kúpnu cenu             
251,-Eur/m2, t. z. za cenu celkom  1 037 132,- Eur (slovom: jedenmilión tridsaťsedemtisíc 
stortidsaťdva Eur) a kupujúci tieto nehnuteľnosti za dohodnutú kúpnu cenu kupuje do výlučného 
vlastníctva.  



 

 2) Prevod pozemkov špecifikovaných v čl. 1. ods. 2 tejto kúpnej zmluvy schválilo Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa ............2012 uznesením č. 
........./2012.  
 3) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu na účet predávajúceho č. 
25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 488095811 
naraz do 30 dní od 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. 

5) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 180,- Eur uhradí kupujúci do 30 dní 
od podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami na účet hlavného mesta SR Bratislavy 
vedený v Československej obchodnej banke, a.s., na číslo účtu: 25826343/7500, variabilný symbol: 
488095811. 

6) Podľa znaleckého posudku č. 24/2012 zo dňa 06.06.2012, vyhotoveného JUDr. Ing. 
Mariánom Raiterom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, ceny a oceňovanie 
nehnuteľností bola cena prevádzaných nehnuteľností stanovená na sumu 250,95 Eur/m2, t. z. celkom    
1 036 925,40 Eur.  

Čl. 3 
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 aktuálne 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 nehnuteľností uvedených v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy, a to s územnoplánovacou 
informáciou zo dňa 01.12.2011, so súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 14.12.2011, so 
stanoviskom referátu generelov technickej infraštruktúry zo dňa 06.12.2011, so stanoviskom oddelenia 
mestskej zelene zo dňa 02.12.2011 a so stanoviskom starostu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
zo dňa ...........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. 
 

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

2) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predávanej nehnuteľnosti vkladom do katastra 
nehnuteľností.  

3) 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.  

4) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami 
zmluvy. 

 
 



 

 
5) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podávajú predávajúci a kupujúci pri dodržaní 

podmienok stanovených v článku  2 tejto zmluvy, t. z. 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 a nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku podá 
predávajúci a kupujúci návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených 
v čl. 2 tejto zmluvy. 
 6) 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. 

7) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci pri 
podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

8) 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.  

9) Zmluva o nájme č. 18-83-0137-09-00 v znení dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 zo dňa 16.03.2009 
končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva 
k predmetu prevodu v prospech kupujúceho.   

 
Čl. 7 

 1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva 
rovnopisy 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: 
 
Hlavné mesto SR Bratislava                           TEHELNÉ  POLE, a.s.                                                                                         
 
 
 
......................................................                          ........................................................... 
        Milan   F t á č n i k                                                  Ing.  Adriana  M a t y s o v á                                                                 
              primátor                                                                       predseda predstavenstva  
 
 
 
  
 
 
   






































