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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
predpisov, predaj nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, pozemkov registra „C“ parc. č. 363/2 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m2 a parc. č. 364 – záhrady vo výmere 107 m2, ako aj 
novovytvoreného pozemku parc. č. 363/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 140 m2, 
oddeleného GP č. 92/2012 od pozemku registra „C“ parc. č. 363/3, a stavby súp. č. 6326, 
nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 363/2, LV č. 10, Ing. Štefanovi Kissovi a manželke Ing. Edite 
Kissovej pozemky za cenu 160,00 Eur/m2, t. z. za cenu 48 000,00 Eur, a stavbu za cenu 163,00 Eur, 
t. z. za cenu celkom 48 163,00 Eur,  
 
s podmienkami: 
 
1. Kupujúci sa zaväzujú umožniť hlavnému mestu SR Bratislava, ako aj PAMING-u – Mestskému 

investorovi pamiatkovej obnovy, a jeho právnemu nástupcovi Generálnemu investorovi 
Bratislavy,  prístup na novovytvorený pozemok parc. č. 363/6, vzniknutý podľa GP č. 92/2012, 
cez novovytvorený pozemok parc. č. 363/3, vzniknutý podľa GP č. 92/2012. 

 
2. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúci 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
3. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 
 
Predaj sa navrhuje schváliť podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že na časti pozemkov parc. č. 363/3 a parc. č. 364 
z Kapitulskej ulice, ktoré sú predmetom predaja, sa nachádza múr s portálom – hlavným vstupom, 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou domu súp. č. 316, nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 363/1, 
ktorý dom je vo vlastníctve kupujúcich, a tiež z dôvodu, že nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom 
predaja, sa nachádzajú v uzavretom dvore a sú priľahlými k domu vo vlastníctve kupujúcich, 
s ktorým tvoria svojím umiestnením a využitím neoddeliteľný celok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET  : Návrh na predaj nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 363/2, 
   parc. č. 364 a parc. č. 363/3, a stavby súp. č. 6326 na parcele č. 363/2 
 
ŽIADATELIA    : Ing. Štefan Kiss a manželka Ing. Edita Kissová  
     
ŠPECIFIKÁCIA  NEHNUTE ĽNOSTÍ 
POZEMKY  
parc. č.  druh pozemku výmera v m2  pozn.     
363/2  zastavané plochy a nádvoria    53 
364  záhrady               107 
363/3  zastavané plochy a nádvoria             140 podľa GP č. 92/2012 
_________________________________________________________________________ 
       spolu:           300 m2 
STAVBA 
súp. č. 6326 na pozemku parc. č. 363/2. 
 
LV č. 10, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je v k. ú. Staré Mesto vlastníkom pozemkov parc. č. 363/2 vo 
výmere  53 m2, parc. č. 364 vo výmere 107 m2 a parc. č. 363/3 vo výmere 253 m2, ako aj stavby 
súp. č. 6326 na pozemku parc. č. 363/2. 
 Na časti pozemku parc. č. 363/3, hraničiacom s Kostolom Klarisiek na pozemku parc. č. 362 
(kostol aj pozemok sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy), je zrealizovaná podzemná 
prístavba ku kostolu. Objekt prístavby bol zameraný GP č. 92/2012, ktorým bol zároveň od 
pozemku parc. č. 363/3 oddelený pozemok parc. č. 363/6 – pod týmto pozemkom sa nachádza 
prístavba ku kostolu a tento pozemok nebude predmetom predaja. 
 Podľa vyjadrenia PAMING-u – Mestského investora pamiatkovej obnovy nad prístavbou aj 
mimo prístavby na zostávajúcej nadzemnej časti parcely č. 363/3 sú podľa PD plánované sadové 
úpravy záhrady, oporné múriky a spevnený chodník priľahlý k objektu Kapitulská 7 na parcele č. 
363/1, ktorý objekt je vo vlastníctve kupujúcich. Tieto konštrukcie ešte nie sú pre nedostatok 
finančných prostriedkov dokončené, ich dobudovanie je však podmienkou právoplatnosti vydaného 
kolaudačného rozhodnutia. Po tom, ako sa kupujúci oboznámili s touto situáciou, došlo medzi 
PAMING-om a kupujúcimi k dohode, že po predaji nehnuteľností uvedených v špecifikácii, nebude 
nutné realizovať hore uvedené práce, čím PAMING ušetrí cca 30 000,00 Eur. 
 Predmetom predaja sú nehnuteľnosti uvedené v špecifikácii – pozemky parc. č. 363/2 vo 
výmere 53 m2, parc. č. 364 vo výmere 107 m2 a novovytvorený pozemok parc. č. 363/3 vo výmere 
140 m2 podľa GP č. 92/2012, ako aj stavba súp. č. 6326 na pozemku parc. č. 363/2. 
 O kúpu nehnuteľností požiadali manželia Ing. Štefan Kiss a Ing. Edita Kissová, ktorí sú 
vlastníkmi domu súp. č. 316, nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 363/1, parc. č. 363/3 a parc. č. 
364; pozemok parc. č. 363/1 je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, avšak je zverený do 
správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 Žiadatelia požiadali o kúpu nehnuteľností uvedených v špecifikácii z dôvodu, že tieto sa 
nachádzajú vo vnútornom dvore domu súp. č. 316 na parcele č. 363/1, parc. č. 363/3 a parc. č. 364, 
ktorého sa stali vlastníkmi nedávno. Podľa oznámenia žiadateľov nehnuteľnosti, ktoré sú 
predmetom predaja, nemajú pre hlavné mesto žiadne využitie, pôvodná vlastníčka využívala 
predmetné pozemky viac ako 40 rokov na účel okrasnej záhradky a prístupovej cesty k domu teraz 
už v ich vlastníctve. 
 Dom súp. č. 316, ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. 363/1, parc. č. 363/3 a parc. č. 364 
a je vo vlastníctve žiadateľov, je podľa vyjadrenia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky 
národná kultúrna pamiatka. Na časti pozemkov parc. č. 363/3 a parc. č. 364 z Kapitulskej ulice, 



ktoré sú predmetom predaja, sa nachádza múr s portálom – hlavným vstupom, ktorý je podľa 
vyjadrenia pamiatkového úradu neoddeliteľnou súčasťou tu uvedenej národnej kultúrnej pamiatky. 
Prístup k predmetu predaja je iba cez tento hlavný vstup. 
 Prílohou tohto materiálu je čestné prehlásenie p. Tatiany Balkovicovej, rod. Čipkovej, 
bývalej vlastníčky domu súp. č. 316 na parcele č. 363/1, ktorá prehlásila, že dom súp. č. 316 na 
parcele č. 363/1 kúpila aj s bránou a plotom, tieto sú neoddeliteľnou súčasťou domu súp. č. 316 na 
parcele č. 363/1, ktorého bola dlhoročnou vlastníčkou, a v tomto zmysle predala dom Ing. Štefanovi 
Kissovi. V prehlásení ďalej p. Balkovicová uvádza, že keďže brána je neoddeliteľnou súčasťou 
domu, neexistuje samostatný list vlastníctva, ani iný doklad, kde by brána bola vedená samostatne. 
 Tento materiál je spracovaný na základe výslovnej žiadosti žiadateľov, ktorí z vlastnej 
iniciatívy dali spracovať a predložili znalecký posudok č. 163/2012 zo dňa 22. 8. 2012, vyhotovený 
znalcom Ing. Petrom Čepčekom. Podľa tohto znaleckého posudku všeobecná hodnota pozemkov 
uvedených v špecifikácii je 159,86 Eur/m2, čo pri výmere 300 m2 predstavuje sumu 47 958,00 Eur, 
a všeobecná hodnota stavby súp. č. 6326 na parcele č. 363/2 je 162,60 Eur, t. z. spolu celkom 
48 120,60 Eur. 
 Oddelenie nájmov nehnuteľností nemá k predaju žiadne námietky. 
 PAMING – Mestský investor pamiatkovej obnovy súhlasí s predajom časti parcely č. 363/3, 
ktorá zostáva po odčlenení časti tejto parcely, príslušnej zastavanej  ploche vybudovaného objektu 
prístavby ku kostolu. 
 Materiál bol prerokovaný  na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 26. a 27. 9. 2012, na ktorom nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 Na tomto zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpila k tomuto materiálu p. Katarína 
Šimončičová, ktorá uviedla, že v roku 2005 PAMING požiadal o výrub orecha kráľovského na tom 
mieste, kde je teraz zrealizovaná podzemná prístavba ku Kostolu Klarisiek. Za povolený výrub bola 
PAMING-u uložená náhradná výsadba, a to jeden javor mliečny a dva ďalšie stromy. Podľa p. 
Šimončičovej jeden z týchto stromov mal byť vysadený na pozemku, ktorý sa teraz predáva.  
 Zo stanoviska PAMING-u zo dňa 18.10.2012 k vystúpeniu p. Šimončičovej vyplýva, že 
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto rozhodnutím č. 34551-105293/ormč/2005/Ra zo dňa 
19.10.2005 vydala súhlas s výrubom stromu Juglans regia a krovitého porastu na pozemku parc.č. 
363/3 a uložila PAMING-u náhradnú výstavbu 1 stromu Acer platanoides na pozemku parc.č. 363/3 
po realizácii prístavby kostola Klarisiek, ako aj výsadbu 2 ks stromov Celtis occidentallis na 
pozemku parc.č. 21863/1, k.ú. Staré Mesto (Karadžičova ul.). 
 Ako ďalej zo stanoviska PAMING-u vyplýva, náhradná výsadba 2 ks stromov Celtis 
occidentallis na Karadžičovej ulici bola zrealizovaná v roku 2006.  
 Náhradná výsadba 1 ks stromu na pozemku parc.č. 363/3 bola zrealizovaná v roku 2010. 
Z dôvodu zvýšenia nivelety osadenia prístavby a tým zmenšenia vrstvy zeminy bol osadený 1 ks 
stromu Ulmus lober 25/30, ako náhrada za Acer platanoides.  
 Predaj sa navrhuje schváliť v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že na časti pozemkov parc. č. 
363/3 a parc. č. 364 z Kapitulskej ulice, ktoré sú predmetom predaja, sa nachádza múr s portálom – 
hlavným vstupom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou domu súp. č. 316, nachádzajúceho sa na 
pozemku parc. č. 363/1, ktorý dom je vo vlastníctve kupujúcich, a tiež z dôvodu, že nehnuteľnosti, 
ktoré sú predmetom predaja, sa nachádzajú v uzavretom dvore a sú priľahlými k domu vo 
vlastníctve kupujúcich, s ktorým tvoria svojím umiestnením a využitím neoddeliteľný celok. Bez 
nehnuteľností, ktoré sú predmetom predaja, nie je možné bezproblémové a nerušené užívanie domu 
súp. č. 316 na parcele č. 363/1, ktorý dom je vo vlastníctve kupujúcich. 
  
 
 
 
 
 
 
  



Stanoviská odborných útvarov magistrátu 
Územnoplánovacia informácia 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, stanovuje pre 
záujmové územie funkčné využitie územia: občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu, stabilizované územie. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy 
Bez pripomienok. 
Referát generelov technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok. 
Oddelenie mestskej zelene 
Je súhlasné. 
Finančné oddelenie 
Voči žiadateľom nemá hlavné mesto žiadne pohľadávky. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Voči žiadateľom nemá hlavné mesto žiadne pohľadávky 
 
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Staré Mesto 
Je súhlasné. 















































Kúpna zmluva 
č.  0488....1200 

 
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:         488....12 
IČO:                                603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Ing. Štefan Kiss, rodený ...., narodený .........., rodné číslo ....../..., a manželka Ing. Edita 
Kissová, rodená ......, narodená .........., rodné číslo ....../... , obaja bytom .............................. 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1 
 

 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, a to 
pozemkov registra „C“ parc. č. 363/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, parc. č. 
363/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 253 m2 a parc. č. 364 – záhrady o výmere 
107m2, ako aj stavby súp. č. 6326 na pozemku parc. č. 363/2; nehnuteľnosti sa nachádzajú 
v okrese Bratislava I, v obci Bratislava – mestská časť Staré Mesto a v katastri nehnuteľností 
sú zapísané na liste vlastníctva č. 10. 
 
 2) Geometrickým plánom č. 92/2012, vyhotoveným dňa 5.7.2012 a úradne overeným 
Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu pod č. 1375/2012 dňa ......... 1375/2012, bol 
od pozemku registra „C“ parc. č. 363/3 oddelený novovytvorený pozemok parc. č. 363/3 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m2.  
 
 3) Predmetom predaja podľa tejto kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti, nachádzajúce sa 
v k. ú. Staré Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 10, a to pozemky registra „C“ parc. č. 
363/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 a parc. č. 364 – záhrady o výmere 
107m2, ako aj  novovytvorený pozemok parc. č. 363/3 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 140 m2, oddelený geometrickým plánom č. 92/2012 od pozemku registra „C“ parc. 
č. 363/3, a stavba súp. č. 6326 nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 363/2. 
 

4) Predávajúci predáva a kupujúci kupujú nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v k. ú. Staré 
Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 10, a to pozemky registra „C“ parc. č. 363/2 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 a parc. č. 364 – záhrady o výmere 107 m2, ako aj  
novovytvorený pozemok parc. č. 363/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m2, 
oddelený geometrickým plánom č. 92/2012 od pozemku registra „C“ parc. č. 363/3, a stavbu 



 

súp. č. 6326 nachádzajúcu sa na pozemku parc. č. 363/2, v celosti do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov. 
 

5) 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, z dôvodu, že na 
časti pozemkov parc. č. 363/3 a parc. č. 364 z Kapitulskej ulice, ktoré sú predmetom predaja, 
sa nachádza múr s portálom – hlavným vstupom, ktorý je podľa vyjadrenia Pamiatkového 
úradu Slovenskej republiky neoddeliteľnou súčasťou domu súp. č. 316, nachádzajúceho sa na 
pozemku parc. č. 363/1, ktorý dom je vo vlastníctve kupujúcich. Podľa čestného prehlásenia 
predchádzajúcej vlastníčky Tatiany Balkovicovej, rodenej Čipkovej, dom súp. č. 316 na 
parcele č. 363/1 bol predaný novým vlastníkom, kupujúcim podľa tejto kúpnej zmluvy, aj 
s bránou a plotom. Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom predaja, sa nachádzajú v uzavretom 
dvore v susedstve s domom súp. č. 316 vo vlastníctve kupujúcich, ktorý sa nachádza na 
pozemku parc. č. 363/1, a sú priľahlými k tomuto domu, s ktorým tvoria svojím umiestnením 
a využitím neoddeliteľný celok.  
 

Čl. 2 
 
 1) Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy za cenu 
celkom  ................,- Eur (slovom ............................. Eur) a kupujúci tieto nehnuteľnosti za 
túto cenu kupujú.  
 
 2) Prevod predmetu predaja schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy na svojom zasadnutí dňa .............. uznesením č. .........................  
 
 3) Kupujúci sú povinní uhradiť dohodnutú kúpnu cenu na účet predávajúceho č.  
25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 
488....12 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) Podľa znaleckého posudku č. 163/2012 zo dňa 22.8.2012, ktorý vyhotovil znalec 
Ing. Peter Čepček, je cena predávaných pozemkov 159,86 Eur/m2, čo pri výmere 300 m2 

predstavuje sumu 47 958,- Eur, a cena predávanej stavby je 162,60 Eur, t. z. cena celkom je 
48 120,60 Eur.    

 
Čl. 3 

 
 Kupujúci sa zaväzujú umožniť hlavnému mestu SR Bratislava, ako aj PAMING-u – 
Mestskému investorovi pamiatkovej obnovy, a jeho právnemu nástupcovi Generálnemu 
investorovi Bratislavy, prístup na novovytvorený pozemok parc. č. 363/6, vzniknutý podľa 
GP č. 92/2012, cez novovytvorený pozemok parc. č. 363/3, vzniknutý podľa GP č. 92/2012, 
ktorý kupujúci kupujú. 



 

 
Čl. 4 

 
1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, 

bremená ani iné právne povinnosti. 
 
2)  Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto 

kúpnej zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja. 
            

 
Čl. 5 

 
 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 
 
 1) Kupujúci vyhlasujú, že im je predmet kúpy, uvedený v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy 
dobre známy a že ho kupujú v takom stave, v akom sa nachádza. 
                                   
 2) Kupujúci boli oboznámení so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľností uvedených v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 26.9.2011, so súborným stanoviskom 
za oblasť dopravy zo dňa 3.10.2011, so stanoviskom oddelenia územného plánovania – 
referátu generelov technickej infraštruktúry zo dňa 23.9.2011 a so stanoviskom oddelenia 
mestskej zelene zo dňa 26.9.2011; kupujúci berú tieto stanoviská na vedomie a zaväzujú 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. 7 
 
 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 
 
 2) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 

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

dodržaní podmienok stanovených v článku  2 tejto zmluvy, t. z. po zaplatení kúpnej ceny – za 
jej zaplatenie sa považuje pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so 
zaplatením kúpnej ceny podajú predávajúci a kupujúci návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto zmluvy. 



 

 
 4) Kupujúci nadobudnú vlastníctvo k predávaným nehnuteľnostiam vkladom  do 
katastra nehnuteľností. 
 

5) Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného 
rozhodnutia o jeho povolení príslušnou správou katastra. Rozhodnutie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia. 
 
 6) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými 
podmienkami zmluvy. 

 
7) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradia 

kupujúci pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
  

8) Kupujúci súhlasia 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.  
 

Čl. 8 
 
 1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 7 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 obdržia po podpise zmluvy 
oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich im 
z tejto zmluvy, rovnopis im 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: 
 
Za Hlavné mesto SR Bratislava                                
 
                                                                                          
 
 
......................................................                       ........................................................... 
Milan  F t á č n i k                                              Ing. Štefan  K i s s                                                                     
primátor                                                                            
 
 
                                                                             ..............................................................  
                                                                             Ing. Edita  K i s s o v á                 





Návrh  na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc.            č. 
363/2, parc. č. 364 a parc. č. 363/3, a stavby súp. č. 6326 na parcele č. 363/2, Ing. 
Štefanovi Kissovi s manželkou  

Kód uzn.: 5.2 
5.2.4 

 

Uznesenie č. 746/2012 
     zo dňa 28. 11. 2012 

  
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, pozemkov registra „C“ parc. č. 
363/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m2 a parc. č. 364 – záhrady vo výmere 107 
m2, ako aj novovytvoreného pozemku parc. č. 363/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
140 m2, oddeleného GP č. 92/2012 od pozemku registra „C“ parc. č. 363/3, a stavby súp. č. 
6326, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 363/2, LV č. 10, Ing. Štefanovi Kissovi 
a manželke Ing. Edite Kissovej pozemky za cenu 160,00 Eur/m2, t. z. za cenu 48 000,00 Eur, 
a stavbu za cenu 163,00 Eur,    t. z. za cenu celkom 48 163,00 Eur,  
 
s podmienkami: 
 
1. Kupujúci sa zaväzujú umožniť hlavnému mestu SR Bratislava, ako aj mestskej 

príspevkovej organizácii PAMING – Mestskému investorovi pamiatkovej obnovy, a jeho 
právnemu nástupcovi Generálnemu investorovi Bratislavy,  prístup na novovytvorený 
pozemok parc. č. 363/6, vzniknutý podľa GP č. 92/2012, cez novovytvorený pozemok 
parc. č. 363/3, vzniknutý podľa GP č. 92/2012. 

 
2. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
3. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 

obidvoma zmluvnými stranami. 
 
Predaj sa navrhuje schváliť podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že na časti pozemkov parc. č. 363/3 a parc. č. 
364 z Kapitulskej ulice, ktoré sú predmetom predaja, sa nachádza múr s portálom – hlavným 
vstupom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou domu súpis. č. 316, nachádzajúceho sa na 
pozemku parc. č. 363/1, ktorý dom je vo vlastníctve kupujúcich, a tiež z dôvodu, že 
nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom predaja, sa nachádzajú v uzavretom dvore a sú priľahlými 
k domu vo vlastníctve kupujúcich, s ktorým tvoria svojím umiestnením a využitím 
neoddeliteľný celok. 



 


