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NÁVRH UZNESENIA
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
1. v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, predaj nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto, a to: pozemku registra „C“ parc.č. 13590/34 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 541 m², vedeného na LV č. 1516 a novovytvoreného
pozemku registra „C“ parc. č. 13590/37 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 238 m², ktorý
vznikol GP úradne overeným pod č. 1597/2012 dňa 7.8.2012 ako diel 1 z pozemku parc.č.
13590/37, vedeného na LV č. 1516, spoločnosti Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o., IČO:
35 914 211, so sídlom na Elektrárenskej 4 v Bratislave, za cenu celkom 80 646,94 Eur.
2. v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa (ide o pozemky, ktoré sú v tesnom susedstve
s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, nachádzajú sa priemyselnom areáli, ktorý prevádzkuje
žiadateľ), predaj nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto, a to: dielu 2 z pozemku registra „C“ parc.č.
13590/37 vo výmere 202 m², vedeného na LV č. 1516, ktorý bol GP úradne overeným pod
č. 1597/2012 dňa 7.8.2012, pričlenený k pozemku registra „C“ parc.č. 17090/45, vedenému na LV
č. 4958; dielu 3 z pozemku registra „C“ parc.č. 13590/37 vo výmere 41 m², vedeného na LV
č. 1516, ktorý bol GP úradne overeným pod č. 1597/2012 dňa 7.8.2012, pričlenený k pozemku
registra „C“ parc.č. 13590/78, vedenému na LV č. 4958; pozemku registra „C“ parc.č. 13590/45 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 142 m², vedeného na LV č. 1516; pozemku registra „C“
parc.č. 13590/46 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m², vedeného na LV č. 1516;
pozemku registra „C“ parc.č. 13590/74 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², vedeného
na LV č. 5567; novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 17090/49 - zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 1074 m², ktorý vznikol GP úradne overeným pod č.1557/2012 dňa 8.8.2012
z pozemku registra „C“ parc.č. 17090/1, vedeného na LV č. 1516, spoločnosti Pittel + Brausewetter
Holding Slovakia s.r.o., IČO: 35 914 211, so sídlom na Elektrárenskej 4 v Bratislave, za cenu
celkom 119 151,14 Eur,
s podmienkami:
1. 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.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami.
3. Hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje v súlade s ustanovením § 607 Občianskeho
zákonníka právo spätnej kúpy pozemkov uvedených v bode 2. tohto uznesenia (alebo ich častí),
za kúpnu cenu celkom 119 151,14 Eur (v prípade spätnej kúpy častí pozemkov za
zodpovedajúcu časť kúpnej ceny), na dobu 50 rokov odo dňa schválenia tohto uznesenia.

Dôvodová správa
PREDMET
: Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc. č. 13590/34
a novovytvoreného pozemku parc.č. 13590/37 spoločnosti Pittel + Brausewetter Holding Slovakia
s.r.o. so sídlom v Bratislave a
návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, dielu 2 z pozemku parc.č. 13590/37
podľa GP č. 1597/2012, dielu 3 z pozemku parc.č. 13590/37 podľa GP č. 1597/2012, parc. č.
13590/45, parc. č. 13590/46, parc.č. 13590/74 a novovytvoreného pozemku parc.č. 17090/49
spoločnosti Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu
hodného osobitného zreteľa
: Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o.
Elektrárenská 4
Bratislava

ŽIADATEĽ

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV
druh pozemku
parcelné číslo
13590/34
zastavané plochy a nádvoria
13590/37
zastavané plochy a nádvoria

výmera v m2
541
238

pozn.
diel 1 z parc.č. 13590/37,
podľa GP č. 1597/2012

LV č. 1516, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
13590/37

zastavané plochy a nádvoria

202

13590/37

zastavané plochy a nádvoria

41

13590/45
zastavané plochy a nádvoria
142
13590/46
zastavané plochy a nádvoria
10
LV č. 1516, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
13590/74
zastavané plochy a nádvoria
19
LV č. 5567, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
17090/49
zastavané plochy a nádvoria
1074

diel 2 z parc.č. 13590/37,
podľa GP č. 1597/2012
pričlenený k parc.č. 1709/45
diel 3 z parc.č. 13590/37,
podľa GP č. 1597/2012
pričlenený k parc.č. 13590/78

odčlenený GP č. 1557/2012
z pozemku parc.č. 17090/1

LV č. 1516, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
SKUTKOVÝ STAV
K bodu 1. uznesenia
Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto pozemku
registra „C“ parc.č. 13590/34 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 541 m², vedeného na LV č.
1516 a novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 13590/37 - zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 238 m², ktorý vznikol GP č. 1597/2012 ako diel 1 z pozemku parc.č. 13590/37, vedeného
na LV č. 1516.
Žiadateľ je vlastníkom stavby súp. č. 1366 na pozemku parc.č. 13590/34 (administratívna
budova) a stavby súp. č. 1366 na pozemku parc.č. 13590/37 (murovaná hala), vedených na
LV č. 4958. Tieto stavby vo vlastníctve žiadateľa sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy, preto listom zo dňa 19.9.2012 za účelom majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov pod stavbami požiadal o ich kúpu.

Prevod pozemkov sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.z. ide o prevod vlastníckeho práva
k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve žiadateľa, ktoré svojím umiestnením a využitím
tvoria neoddeliteľný celok so stavbami.
Znaleckým posudkom č. 72/2012, vypracovaným Ing. Danielom Cibuľom, bola jednotková
hodnota pozemku parc.č. 13590/34 určená v sume 114,14 Eur/m2, hodnota pozemku spolu 61
749,74 Eur.
Znaleckým posudkom č. 93/2012, vypracovaným Ing. Danielom Cibuľom, bola jednotková
hodnota pozemku parc.č. 13590/37 určená v sume 79,40 Eur/m2, hodnota dielu 1 z pozemku
parc.č. 1359/37 spolu 18 897,20 Eur
Pozemky pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa boli celkovo ohodnotené sumou
80 646,94 Eur.
K bodu 2. uznesenia
Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto a to: dielu 2
z pozemku registra „C“ parc.č. 13590/37 vo výmere 202 m², vedeného na LV č. 1516, ktorý bol GP
č. 1597/2012 pričlenený k pozemku registra „C“ parc.č. 17090/45, vedenému na LV č. 4958; dielu
3 z pozemku registra „C“ parc.č. 13590/37 vo výmere 41 m², vedeného na LV č. 1516, ktorý bol GP
č. 1597/2012 pričlenený k pozemku registra „C“ parc.č. 13590/78, vedenému na LV
č.
4958; pozemku registra „C“ parc.č. 13590/45 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 142 m²,
vedeného na LV č. 1516; pozemku registra „C“ parc.č. 13590/46 - zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 10 m², vedeného na LV č. 1516; pozemku registra „C“ parc.č. 13590/74 - zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 19 m², vedeného na LV č. 5567; novovytvoreného pozemku registra „C“
parc. č. 17090/49 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1074 m², ktorý vznikol GP úradne
overeným pod č.1557/2012 dňa 8.8.2012 z pozemku registra „C“ parc.č. 17090/1, vedeného na LV
č. 1516.
Uvádzame, že pozemky parc.č. 13590/34, 13590/37, 13590/45, 13590/46, 13590/74,
17190/1 sú predmetom Zmluvy o nájme nehnuteľností č. 08 83 0521 09 00 v znení Dodatku
č. 08 83 0521 09 01 uzatvorenej so žiadateľom ako nájomcom.
Tieto pozemky sa nachádzajú v oplotenom priemyselnom areáli na Starej Vajnorskej 1,
ktorý je vo výlučnej správe a prevádzke žiadateľa. Priemyselný areál slúži ako stavebný dvor
vybavený modernou obalovačkou asfaltovo-betónových zmesí, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.
Žiadateľ v žiadosti uvádza, že investoval do predmetného priemyselného areálu značné finančné
prostriedky, vybudoval najmodernejší a ekologický technologický celok obalovačky asfaltovobetónových zmesí (tzv. AB-zmesí) švajčiarskej značky AMMANN (v roku 2007), následne
investoval do spevnenia plôch a areálových komunikácií, novej vodovodnej prípojky, odvodnenia
podmočenej pôdy, osvetlenia a oplotenia areálu, kamerového systému a pod, investičné náklady
dosiahli 7 miliónov Eur.
Prevod pozemkov sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.z. ide o prevod majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený.
Značná časť pozemkov v priemyselnom areáli na Starej Vajnorskej 1 je vo výlučnom
vlastníctve žiadateľa (LV č. 4958), ide o cca 95% z rozlohy areálu, preto sa predaj pozemkov
žiadateľovi javí ako účelný. Ide o pozemky, ktoré sú v tesnom susedstve s pozemkami vo
vlastníctve žiadateľa, nachádzajú sa priemyselnom areáli, ktorý prevádzkuje žiadateľ. Z tohto
dôvodu sú splnené podmienky ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a je možné podľa neho prevod realizovať ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Znaleckým posudkom č. 93/2012, vypracovaným Ing. Danielom Cibuľom, bola jednotková
hodnota pozemku parc.č. 13590/37 určená v sume 79,40 Eur/m2 (diely 1a 3) a v sume 84,37 Eur/m2

(diel 2) hodnota dielu 2 z pozemku parc.č. 1359/37 spolu 17 042,74 Eur a hodnota dielu 3
z pozemku parc.č. 1359/37 spolu 3 255,40 Eur.
Znaleckým posudkom č. 74/2012, vypracovaným Ing. Danielom Cibuľom, bola jednotková
hodnota pozemkov parc.č. 13590/45, 13590/46, 13590/74, 17191/49 určená v sume 79,40 Eur/m2 ,
hodnota pozemku parc.č. 13590/45 spolu 11 274,80 Eur, hodnota pozemku parc.č. 13590/46 spolu
794,00 Eur, hodnota pozemku parc.č. 13590/74 spolu 1 508,60 Eur, hodnota pozemku parc.č.
17090/49 spolu 85 275,60 Eur,
Pozemky predávané ako prípad hodný osobitného zreteľa boli celkovo ohodnotené sumou
119 151,14 Eur.
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu
Územnoplánovacia informácia
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov podľa záväznej
časti stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je záujmové územie, funkčné využitie územia: časť
pre zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, kód funkcie 502, t. z.
územia pre umiestňovanie obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných služieb
s príslušnými súvisiacimi činnosťami. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť
parteru, dopravné a technické vybavenie a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu; časť pre
obslužnú komunikáciu FT C1 + C s MHD, územie zasahuje ochranné a bezpečnostné pásmo
plynu.
Finančné oddelenie
V dostupných dokladoch a informáciách sa nenachádzajú žiadne pohľadávky voči žiadateľom.
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
V dostupných dokladoch a informáciách sa nenachádzajú žiadne pohľadávky voči žiadateľom.
Súborné stanovisko za oblasť dopravy :
Oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy:
Z hľadiska dopravného plánovania k predaju pozemkov parc. č. 13590/34, 13590/37,
17090/45, 13590/78, 13590/45, 13590/46, 13590/74, 17090/49 v k.ú. Bratislava –Nové Mesto
uvádzajú:
• v zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov sú
predmetné pozemky, ktoré tvoria priemyselný areál prevádzkovaný ako stavebný dvor v k. ú.
Bratislava - Nové Mesto priamo dotknuté výhľadovým dopravným zámerom „Vonkajší
polookruh Lamač – Galvaniho ulica“.
• Na predmetnú stavbu bola spracovaná dopravno urbanistická štúdia Vonkajší polookruh Lamač
– Galvaniho ulica, Bratislava (spracovateľ PUDOS PLUS s.r.o., október 2011) súčasťou, ktorej
sú aj mimoúrovňové križovatky s kľúčovými dopravnými radiálami mesta (o.i. aj s Vajnorskou
ul.) ako aj súbežné komunikácie na obsluhu priľahlého územia – kópiu situácie prikladáme.
Z dôvodu potreby zachovať dostatočnú územnú rezervu pre samotnú výhľadovú dopravnú
stavbu, ako aj dostatočnú územnú rezervu pre obdobie jej realizácie odporúčajú predaj
záujmových pozemkov v zredukovanom rozsahu (zrejmý z prílohy, v ktorej je vyznačený okrem
záberu dopravnej stavby aj 5 m široký pás – koridor potrebný na realizáciu dopravnej stavby). Z
predmetu predaja požadujú odčleniť časti pozemkov, ktoré sú súčasťou územnej rezervy pre
výhľadovú dopravnú stavbu.
Navrhujeme predaj predmetných pozemkov, s podmienkou, že hlavné mesto SR Bratislava si
v kúpnej zmluve dojedná právo spätnej kúpy pozemkov uvedených v bode 2. uznesenia, za tú
istú kúpnu cenu, na dobu 50 rokov od schválenia uznesenia (podmienka 3. uvedená v návrhu
uznesenia)

Oddelenie prevádzky dopravy: Bez pripomienok
Oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy: Bez pripomienok
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Nové mesto z 28.9.2012 je súhlasné.
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 5.10.2012 na internete a na úradnej
tabuli svoj zámer predať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Kúpna zmluva
č. ......................................
uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka medzi
zmluvnými stranami
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
zastúpené
: Milan Ftáčnik, primátor mesta
Peňažný ústav
: ČSOB, a.s.
Číslo účtu
: 25826343/7500
Variabilný symbol : ......................................
IČO
: 603 481
(ďalej len „predávajúci“)
a
Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o.
Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava
zastúpená
: .................................
: .................................
Peňažný ústav
Číslo účtu
: .................................
IČO
: 35 914 211
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:34291/B
(ďalej len „kupujúci“)

Čl. 1.
Predmet a účel zmluvy
1) Hlavné mesto je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností v k. ú. Nové
Mesto, pozemkov registra „C“:
- parc.č. 13590/34 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 541 m², LV č. 1516
- parc. č. 13590/37 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 491 m², LV č. 1516
- parc.č. 13590/45 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 142 m², LV č. 1516
- parc.č. 13590/46 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m², LV č. 1516
- parc.č. 17090/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 259 m², LV č. 1516
- parc.č. 13590/74 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², LV č. 5567
2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva nasledovné
nehnuteľnosti v k. ú. Nové Mesto,
- pozemok registra „C“ parc.č. 13590/34 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 541 m²,
vedený na LV č. 1516
- novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 13590/37 - zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 238 m², ktorý vznikol GP úradne overeným pod č. 1597/2012 dňa 7.8.2012 ako diel 1
z pozemku parc.č. 13590/37, vedeného na LV č. 1516
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- diel 2 z pozemku registra „C“ parc.č. 13590/37 vo výmere 202 m², vedeného na LV č. 1516,
ktorý bol GP úradne overeným pod č. 1597/2012 dňa 7.8.2012, pričlenený k pozemku
registra „C“ parc.č. 17090/45, vedenému na LV č. 4958
- diel 3 z pozemku registra „C“ parc.č. 13590/37 vo výmere 41 m², vedeného na LV
č. 1516, ktorý bol GP úradne overeným pod č. 1597/2012 dňa 7.8.2012, pričlenený
k pozemku registra „C“ parc.č. 13590/78, vedenému na LV č. 4958
- pozemok registra „C“ parc.č. 13590/45 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 142 m²,
vedený na LV č. 1516
- pozemok registra „C“ parc.č. 13590/46 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m²,
vedený na LV č. 1516
- pozemok registra „C“ parc.č. 13590/74 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m²,
vedený na LV č. 5567
- novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 17090/49 - zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 1074 m², ktorý vznikol GP úradne overeným pod č.1557/2012 dňa 8.8.2012
z pozemku registra „C“ parc.č. 17090/1, vedeného na LV č. 1516.
3) Kupujúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto, stavby
súp. č. 1366 na pozemku parc.č. 13590/34 (administratívna budova) a stavby súp. č. 1366 na
pozemku parc.č. 13590/37 (murovaná hala), vedených na LV č. 4958, preto sa prevod
pozemku parc. č. 13590/34 a novovytvoreného pozemku parc.č. 13590/37 realizuje v súlade
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov .
4) Diel 2 z pozemku parc.č. 13590/37 podľa GP č. 1597/2012, diel 3 z pozemku
parc.č. 13590/37 podľa GP č. 1597/2012, pozemky parc. č. 13590/45, parc. č. 13590/46,
parc.č. 13590/74 a novovytvorený pozemok parc.č. 17090/49 sú v tesnom susedstve
s pozemkami vo vlastníctve kupujúceho, nachádzajú sa priemyselnom areáli, ktorý
prevádzkuje kupujúci, preto sa prevod týchto pozemkov realizuje v súlade s ustanovením
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Slovenskej národnej rady o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Čl. 2
Kúpna cena
1) Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 odsek 2 za kúpnu cenu celkom
199 798,08 Eur, slovom : stodeväťdesiatdeväťtisícsedemstodeväťdesiatosem eur osem centov
kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosti za túto cenu kupuje.
2) Kúpna cena pozemkov uvedených v čl. 1 ods. 2, bola stanovená na základe
znaleckých posudkov č. 72/2012, č. 74/2012, č. 93/2012, vypracovaných znalcom z odboru
stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Danielom
Cibuľom, v sume celkom 199 789,08 Eur.
3) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu v sume 199 789, 08 Eur, na
účet hlavného mesta SR Bratislavy 25826343/7500, vedený v ČSOB, a.s., variabilný symbol
č. ................................., naraz do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania tejto kúpnej
zmluvy.
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4) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas
celkovú 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 ustanovenia § 517
ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Čl. 4
Právo spätnej kúpy
1) Predávajúci si v súlade s ustanovením § 607 a nasl. Občianskeho zákonníka
vyhradzuje právo spätnej kúpy k nasledovným pozemkom v k.ú. Nové Mesto (alebo ich
častiam):
- diel 2 z pozemku registra „C“ parc.č. 13590/37 vo výmere 202 m², vedeného na LV č. 1516,
ktorý bol GP úradne overeným pod č. 1597/2012 dňa 7.8.2012, pričlenený k pozemku
registra „C“ parc.č. 17090/45, vedenému na LV č. 4958, za kúpnu cenu 17 042,74 Eur
- diel 3 z pozemku registra „C“ parc.č. 13590/37 vo výmere 41 m², vedeného na LV
č. 1516, ktorý bol GP úradne overeným pod č. 1597/2012 dňa 7.8.2012, pričlenený
k pozemku registra „C“ parc.č. 13590/78, vedenému na LV č. 4958, za kúpnu cenu
3 255,40 Eur
- pozemok registra „C“ parc.č. 13590/45 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 142 m²,
vedený na LV č. 1516, za kúpnu cenu 11 274,80 Eur
- pozemok registra „C“ parc.č. 13590/46 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m²,
vedený na LV č. 1516, za kúpnu cenu 794,00 Eur
- pozemok registra „C“ parc.č. 13590/74 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m²,
vedený na LV č. 5567, za kúpnu cenu 1 508,60 Eur
- novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 17090/49 - zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 1074 m², ktorý vznikol GP úradne overeným pod č.1557/2012 dňa 8.8.2012
z pozemku registra „C“ parc.č. 17090/1, vedeného na LV č. 1516, za kúpnu cenu
85 275,60 Eur.
V prípade spätnej kúpy častí vyššie uvedených pozemkov si predávajúci vyhradzuje
právo spätnej kúpy častí pozemkov za zodpovedajúcu časť kúpnej ceny.
2) Predávajúci si vyhradzuje právo spätnej kúpy k pozemkom uvedeným v odseku 1)
tohto článku na dobu 50 rokov odo dňa schválenia uznesenia MsZ č........ zo dňa, t.z.
do..............
3) Kupujúci je povinný uzatvoriť s predávajúcim zmluvu o spätnej kúpe pozemkov
uvedených v odseku 1) tohto článku do 1 mesiaca odo dňa doručenia písomnej výzvy
predávajúceho na uzatvorenie zmluvy o spätnej kúpe pozemkov.

Čl. 4
Ťarchy
1) Predávajúci prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by na predávaných
nehnuteľnostiach viazli nejaké dlhy, bremená, ani iné právne povinnosti.
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2) Predávajúci prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol, ku dňu uzavretia tejto
kúpnej zmluvy, uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.

Čl. 5
Odstúpenie od zmluvy
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. 6
Osobitné ustanovenia
1) Prevod nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR
Bratislavy na svojom zasadnutí dňa .............2012 uznesením č. .............., v súlade s § 9a ods.
8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2) Kupujúci prehlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v čl. 1 ods. 2, dobre známy,
a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza.
3) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľností uvedených v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy, a to so
stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa .........................., súborným
stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa ...................., stanoviskom referátu generelov
technickej infraštruktúry oddelenia územného plánovania zo dňa ..........................
4) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6) Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností.

Čl. 7
Platnosť a účinnosť zmluvy

1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2) Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a ods. 5 zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
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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 SR 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) Kupujúci súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely tejto kúpnej zmluvy
a so zverejnením tejto kúpnej 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 predávajúci po dodržaní podmienok
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.z. po zaplatení kúpnej ceny. Za zaplatenie kúpnej ceny
sa považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej
ceny sa kúpna cena považuje za zaplatenú až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto
zmluvy.
6) Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú účastníci tejto zmluvy viazaní
dohodnutými podmienkami zmluvy.
Čl. 8
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.
2) Na znak súhlasu potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi.
3) Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 6-ich exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle
predávajúci na Katastrálny úrad v Bratislave, Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu
za účelom povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. Kupujúci obdrží po
podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností
vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, rovnopis zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcemu až po
podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
V Bratislave, dňa .....................
Hlavné mesto SR Bratislava

V Bratislave, dňa ........................
Pittel + Brausewetter
Holding Slovakia s.r.o.

________________________________
Milan Ftáčnik
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

____________________________

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13590/34
a novovytvoreného pozemku parc. č. 13590/37, spoločnosti Pittel + Brausewetter
Holding Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave, a návrh na predaj pozemkov
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, dielu 2 z pozemku parc. č. 13590/37 podľa GP
č. 1597/2012, dielu 3 z pozemku parc. č. 13590/37 podľa GP č. 1597/2012, parc.
č. 13590/45, parc. č. 13590/46, parc. č. 13590/74, a novovytvoreného pozemku parc.
č. 17090/49, spoločnosti Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o., so sídlom
v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Kód uzn.: 5.2
5.2.4
5.2.7

Uznesenie č. 654/2012
zo dňa 11. 10. 2012
Mestská rada po prerokovaní materiálu

A. odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť
1. Podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, a to: pozemku registra „C“ parc. č.
13590/34 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 541 m², vedeného na LV č. 1516
a novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 13590/37 - zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 238 m², ktorý vznikol GP úradne overeným pod č. 1597/2012, dňa 07. 08. 2012 ako
diel 1 z pozemku parc. č. 13590/37, vedeného na LV č. 1516, spoločnosti Pittel +
Brausewetter Holding Slovakia s.r.o., IČO 35914211, so sídlom na Elektrárenskej 4
v Bratislave, za cenu celkom 80 646,94 Eur.
2. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa (ide o pozemky, ktoré sú v tesnom susedstve
s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, nachádzajú sa v priemyselnom areáli, ktorý
prevádzkuje žiadateľ), predaj nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, a to: dielu 2 z pozemku
registra „C“ parc.č. 13590/37 vo výmere 202 m², vedeného na LV č. 1516, ktorý bol GP
úradne overeným pod č. 1597/2012, dňa 07. 08. 2012, pričlenený k pozemku registra „C“
parc. č. 17090/45, vedenému na LV č. 4958; dielu 3 z pozemku registra „C“ parc.č. 13590/37
vo výmere 41 m², vedeného na LV č. 1516, ktorý bol GP úradne overeným pod č. 1597/2012
dňa 07. 08. 2012, pričlenený k pozemku registra „C“ parc. č. 13590/78, vedenému na LV č.
4958; pozemku registra „C“ parc. č. 13590/45 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 142
m², vedeného na LV č. 1516; pozemku registra „C“ parc. č. 13590/46 - zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 10 m², vedeného na LV č. 1516; pozemku registra „C“ parc.
č. 13590/74 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², vedeného na LV č. 5567;
novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 17090/49 - zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 1074 m², ktorý vznikol GP úradne overeným pod č.1557/2012 dňa 8.8.2012
z pozemku registra „C“ parc. č. 17090/1, vedeného na LV č. 1516, spoločnosti Pittel +

Brausewetter Holding Slovakia s.r.o., IČO 35914211, so sídlom na Elektrárenskej 4
v Bratislave, za cenu celkom 119 151,14 Eur,
s podmienkami:
1. 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.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami.
3. Hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje v súlade s ustanovením § 607 Občianskeho
zákonníka právo spätnej kúpy pozemkov uvedených v bode 2. tohto uznesenia (alebo ich
častí), za kúpnu cenu celkom 119 151,14 Eur (v prípade spätnej kúpy častí pozemkov za
zodpovedajúcu časť kúpnej ceny), na dobu 50 rokov odo dňa schválenia tohto uznesenia.

B. žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy
rokovať s kupujúcim o zvýšení kúpnej ceny
---

