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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

predaj pozemkov v k. ú. Ružinov: 
 
1. Podľa  § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov v spojení so zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. predaj spoluvlastníckych podielov          
na pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/159 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 219 m2, LV č. 5408, na ktorom sa nachádza stavba súp. č. 17359 – administratívna 
budova, zapísaná  na LV č. 7256, a to: 
- spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 1524/61174, ktorý prislúcha k nebytovému 
priestoru č. 8-S.17 v suteréne stavby súp. č. 17359 – administratívna budova, LV č. 7256,  
- spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 1667/61174, ktorý prislúcha k nebytovému 
priestoru č. 8-S.18 v suteréne stavby súp. č. 17359 – administratívna budova, LV č. 7256,  
- spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 4380/61174, ktorý prislúcha k nebytovému 
priestoru č. 8-S.19 v suteréne stavby súp. č. 17359 – administratívna budova, LV č. 7256,  
- spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 14146/61174, ktorý prislúcha k nebytovému 
priestoru č. 12-NB1 na prízemí stavby súp. č. 17359 – administratívna budova, LV č. 7256,  
- spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 15563/61174, ktorý prislúcha k nebytovému 
priestoru č. 12-NB2 na 1.p. stavby súp. č. 17359 – administratívna budova,  LV č. 7256,  
- spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 15309/61174, ktorý prislúcha k nebytovému 
priestoru č. 12-NB3 na 2.p. stavby súp. č. 17359 – administratívna budova, LV č. 7256. 

 
2. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, predaj pozemku v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/152 – 
ostatné plochy vo výmere 153 m2, LV č. 5408,  
 

spoločnosti  STAV-TRADE, spol. s r.o., Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, IČO: 35 736 399,        
za kúpnu cenu stanovenú v Znaleckom posudku č. 1/2013, vypracovanom znalkyňou Ing. Ivetou 
Grebáčovou, v sume 150,07 Eur/m2, t. z. za cenu celkom za 51 213,81 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. 
 
 
 



Predaj pozemku v k. ú. Ružinov a parc. č. 1020/152 – ostatné plochy o výmere 153 m2,                 
LV č. 5408,  sa uskutočňuje podľa s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že 
spoločnosť STAV-TRADE, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, má v rozsahu pozemkov registra 
„C“, parc. č. 1020/152, 1020/159, k. ú. Ružinov, uzatvorenú s hlavným mestom SR Bratislava 
Zmluvu o nájme pozemku č. 08-83-0100-08-00 zo dňa 3.10.2008, ktorej účelom je realizácia 
a užívanie stavby „Administratívna budova STAV-TRADE, Tomášikova – Papraďová“, ktorú 
žiadateľ na pozemku registra „C“, parc. č. 1020/159, k. ú. Ružinov už realizoval (stavba súp.          
č. 17359- administratívna budova na parc. č. 1020/159, LV č. 7256), pričom na pozemku registra 
„C“, parc. č. 1020/152 v k. ú. Ružinov bude žiadateľ realizovať stavbu „Dostavba administratívnej 
budovy, Tomášikova – Papraďová ul., Bratislava“.   
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na schválenie predaja pozemkov v k. ú. Ružinov,  
    parc. č. 1020/152, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
    a parc. č.  1020/159 
 
ŽIADATE Ľ  : STAV-TRADE, spol. s r.o. 
                                               Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava 
                                               IČO: 35 736 399 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV  
parc. č.  druh pozemku        výmera v m2      LV č.  podiel___  
1020/152 ostatné plochy          153               5408                         1/1 
1020/159 zast. pl. a nádvoria          219               5408                  52589/61174       
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
spolu výmera:                                                        372                                          
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Žiadateľ má v rozsahu pozemkov parc č. 1020/152, 1020/159, k. ú. Ružinov, uzatvorenú 
s hlavným mestom SR Bratislava Zmluvu o nájme pozemku č. 08-83-0100-08-00 zo dňa 3.10.2008. 
Účelom nájmu je realizácia stavby „Administratívna budova STAV – TRADE, Tomášikova – 
Papraďová“.  Túto stavbu realizoval žiadateľ na pozemku parc. č. 1020/159. Žiadateľ je v stavbe 
súp. č. 17359 – administratívna budova na parc. č. 1020/159, k. ú. Ružinov, LV č. 7256, vlastníkom 
týchto nebytových priestorov: č. 8-S.17, č. 8-S.18, č. 8-S.19, č. 12-NB1, č. 12-NB2, č. 12-NB3, 
ktorých celkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je 52589/61174. 
Nebytové priestory č. 8-S.17, č. 8-S.18, č. 8-S.19, ktoré sa nachádzajú v suteréne stavby sa 
využívajú ako sklady. Nebytový priestor č. 12-NB1, ktorý sa nachádza na prízemí stavby, nebytový 
priestor č. 12-NB2, ktorý sa nachádza na 1.p stavby a nebytový priestor č. 12-NB3, ktorý sa 
nachádza na 2.p. stavby, sa využívajú ako administratívne priestory. Okrem týchto šiestich 
nebytových priestorov vo vlastníctve žiadateľa sa v suteréne stavby nachádza ešte pätnásť 
nebytových priestorov, ktoré slúžia ako pivničné kobky, ktoré žiadateľ - stavebník už odpredal 
tretím osobám, ktoré sú ako vlastníci týchto nebytových priestorov zapísané na LV č. 7256.  
 V súčasnosti žiadateľ pripravuje podklady pre stavebný úrad pre vydanie územného 
rozhodnutia na stavbu „Dostavba administratívnej budovy, Tomášikova – Papraďová ul., 
Bratislava“, ku ktorej obdržal od hlavného mesta SR Bratislavy v liste MAGS ORM 43764/12-
314648 zo dňa 15.8.2012 Záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti, 
v ktorom mesto súhlasilo s umiestnením tejto stavby a v liste MAGS SNM 43787/12-2/395145      
zo dňa 14.9.2012 bol žiadateľovi udelený súhlas s umiestnením a realizáciou tejto stavby. 

 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti požiadal žiadateľ hlavné mesto SR Bratislava 
o odkúpenie pozemkov parc. č. 1020/152, 1020/159, za účelom majetkovoprávneho usporiadania 
pozemku parc. č. 1020/159, ktorý sa nachádza pod stavbou súp. č. 17359 – administratívna budova, 
LV č. 7256. Na pozemku parc. č. 1020/152 bude realizovaná stavba „Dostavba administratívnej 
budovy, Tomášikova – Papraďová ul., Bratislava“.   

Podľa znaleckého posudku č. 1/2013 zo dňa 7.1.2013, vyhotoveného znalkyňou                      
Ing. Ivetou Grebáčovou, je všeobecná hodnota pozemkov stanovená vo výške 150,07 Eur/m2,        
t.z pri výmere 219 m2  v podiele 52589/61174 (cca 188,27 m2) je suma 28 253,10 Eur a pri výmere 
153 m2 je suma 22 960,71 Eur, čo spolu predstavuje celkovú sumu 51 213,81 Eur. 
 Predaj spoluvlastníckeho podielu o celkovej veľkosti 52589/61174 na pozemku v k. ú. 
Ružinov, parc. č. 1020/159, zapísaného na LV č. 5408, ktorý prislúcha k nebytovým priestorom       
č. 8-S.17, č. 8-S.18, č. 8-S.19, č. 12-NB1, č. 12-NB2, č. 12-NB3, v stavbe súp. č. 17359- 
administratívna budova na parc. č. 1020/159, LV č. 7256, sa bude realizovať v súlade s § 9a ods. 8 
písm. a) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení          
so zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 



Predaj pozemku v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/152 zapísaného na LV č. 5408 sa navrhuje 
realizovať ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR                       
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľ má v rozsahu 
pozemkov registra „C“, parc. č. 1020/152, 1020/159, k. ú. Ružinov, uzatvorenú s hlavným mestom 
SR Bratislava Zmluvu o nájme pozemku č. 08-83-0100-08-00 zo dňa 3.10.2008, ktorej účelom je 
realizácia a užívanie stavby „Administratívna budova STAV-TRADE, Tomášikova – Papraďová“, 
ktorú žiadateľ na pozemku registra „C“ , parc. č. 1020/159, k. ú. Ružinov už realizoval (stavba súp. 
č. 17359- administratívna budova na parc. č. 1020/159, LV č. 7256), pričom na pozemku registra 
„C“, parc. č. 1020/152 v k. ú. Ružinov bude žiadateľ realizovať stavbu „Dostavba administratívnej 
budovy, Tomášikova – Papraďová ul., Bratislava“.   

Pozemky parc. č. 1020/152 a 1020/159 sa nachádzajú medzi dvomi stavbami 
dvojpodlažných garáží. Vlastníci garáží na pozemkoch parc. č. 1020/7-79 sú súčasne aj vlastníkmi 
pozemkov pod týmito garážami. Pozemky parc. č. 1026/1-68, ktoré sa nachádzajú pod druhými 
dvojpodlažným garážami nie sú vo vlastníctve majiteľov garáží, ale sú zapísané na LV č. 5408 ako 
vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy.    
 Pri prevode majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa treba, aby bol 
prevod schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
  
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 pozemky parc. č. 1020/159, 1020/152, funkčné využitie územia: 
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 201, stabilizované územie. 
v súvislosti s predajom pozemkov parc. č. 1020/159 a 1020/152 k. ú. Ružinov informuje, že Hlavné 
mesto SR Bratislava vydalo 15.08.2012 súhlasné stanovisko k investičnej činnosti č. MAGS ORM 
43764/12-314648 na stavbu „Dostavba administratívnej budovy, Tomášikova – Papraďová ul., 
Bratislava“, ktorá je navrhovaná na uvedených záujmových pozemkoch.  
Oddelenie územného plánovania  
Bez pripomienok. 
Oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy 
Predmetné pozemky nie sú v kolízii so žiadnym výhľadovým zámerom dopravy riešeným v ÚPN 
hl. m. SR Bratislavy, 2007 v znení zmien a doplnkov. K stavbe „Dostavba administratívnej budovy, 
Tomášikova ul. – Papraďová ul., Bratislava“ (investor STAV-TRADE s.r.o.)vydalo hlavné mesto 
súhlasné Záväzné stanovisko hl. mesta pod č. MAGS ORM 43764/12-314648 dňa 15.8.2012.  
Oddelenie prevádzky dopravy 
Vzhľadom na to, že predmetné pozemky nie sú cestnými pozemkami miestnych komunikácií I. a II. 
triedy, z hľadiska prevádzky dopravy sa k ich predaju nevyjadrujeme. 
Oddelenie cestného hospodárstva  
Predmetné pozemky nie sú v správe OCH a predajom nepríde k zásahu do komunikácií a zariadení 
v správe OCH. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
Finančné oddelenie 
Neeviduje voči žiadateľovi žiadne pohľadávky. 
Oddelenie mestskej zelene 
Na pozemok sa podľa zákona NR SR č. 543/2001 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vzťahuje I. 
stupeň ochrany, t.j. územiu sa neposkytuje vyššia ochrana. S predajom súhlasí za podmienok, že 
bude rešpektovaný zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. a bude zabezpečená čistota a poriadok               
na dotknutých pozemkoch po ukončení stavby.  
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Ružinov zo dňa 14.11.2012 je súhlasné. 
 
Hlavné mesto SR Bratislava v súlade s § 9a ods. 9 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 21.01.2013 na internete a na úradnej 
tabuli svoj zámer prenajať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 





























































Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena 
č. 04880...1300 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami  
 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
zastúpené                : Milan Ftáčnik, primátor mesta 
Peňažný ústav         : Československá obchodná banka a.s. 
Číslo účtu          : 25826343/7500 
Variabilný symbol  : 4880...13 
IČO           : 603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
STAV-TRADE, spol. s r.o. 
Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava 
zastúpená:                 : Ing. Miroslav Privrel, konateľ 
IČO                         : 35 736 399 
zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I., Oddiel: Sro. Vl. č. 16334/B 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

 
Čl. 1. 

Predmet a účel zmluvy 
 

1) Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Ružinov,  
pozemkov registra „C“, parc. č. 1020/152 – ostatné plochy o výmere 153 m2 a parc. č. 
1020/159 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m2, zapísaných na LV č. 5408.  
 

2) Kupujúci je vlastníkom nasledujúcich nebytových priestorov v stavbe súp. č. 17359 
administratívna budova na parc. č. 1020/159, k. ú. Ružinov, zapísaných na LV č. 7256:  
- nebytový priestor č. č. 8-S.17 v suteréne, ku ktorému prislúcha podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 1524/61174,  
- nebytový priestor č. č. 8-S.18 v suteréne, ku ktorému prislúcha podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 1667/61174,  
- nebytový priestor č. č. 8-S.19 v suteréne, ku ktorému prislúcha podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 4380/61174,  
- nebytový priestor č. č. 12-NB1 na prízemí, ku ktorému prislúcha podiel na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 14146/61174,  
- nebytový priestor č. č. 12-NB2 na 1.p., ku ktorému prislúcha podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 15563/61174,  
- nebytový priestor č. č. 12-NB3 na 2.p., ku ktorému prislúcha podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 15309/61174.  

 
3) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje podľa ust. § 9a ods. 8 písm. a) zákona                     

č. 138/1991 Zb. v spojení so zákonom č. 182/1993 Z. z. spoluvlastnícke podiely                      
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na pozemku v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/159 – zastavané plochy a nádvoria o výmere       
219 m2, zapísaného na LV č. 5408, a to: 

- spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti 1524/61174, ktorý prislúcha 
k priestoru č. 8-S.17 v suteréne stavby súp. č. 17359 – administratívna budova, LV č. 7256,  

- spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti 1667/61174, ktorý prislúcha 
k priestoru č. 8-S.18 v suteréne stavby súp. č. 17359 – administratívna budova, LV č. 7256,  

- spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti 4380/61174, ktorý prislúcha 
k priestoru č. 8-S.19 v suteréne stavby súp. č. 17359 – administratívna budova, LV č. 7256,  

- spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti 14146/61174, ktorý prislúcha 
k priestoru č. 12-NB1 na prízemí stavby súp. č. 17359 – administratívna budova, LV č. 7256,  

- spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti 15563/61174, ktorý prislúcha 
k priestoru č. 12-NB2 na 1.p. stavby súp. č. 17359 – administratívna budova, LV č. 7256,  

- spoluvlastnícky podiel na pozemku vo veľkosti 15309/61174, ktorý prislúcha 
k priestoru č. 12-NB3 na 2.p. stavby súp. č. 17359 – administratívna budova, LV č. 7256. 

 
4) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona                      

č. 138/1991 Zb. pozemok registra „C“ v  k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/152 – ostatné plochy 
o výmere 153 m2, zapísaného na LV č. 5408.  

 
 
 

Čl. 2 
Kúpna cena 

 
1) Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v Čl. 1 odsek 3 a 4 za kúpnu cenu        

stanovenú Znaleckým posudkom č. 1/2013 vypracovaným znalkyňou Ing. Ivetou Grebáčovou 
vo výške 150,07 Eur/m2, t. z. celkom za 51 213,81 Eur, (slovom : päťdesiatjedentisíc-
dvestotrinásť eur osemdesiatjeden centov) kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosť za túto cenu 
kupuje. 
 

2) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu v sume 51 213,81 Eur spolu                  
s  náhradou za vypracovanie Znaleckého posudku č. 1/2013 vo výške 108 Eur, na účet 
hlavného mesta SR Bratislavy 25826343/7500, vedený v ČSOB a.s., variabilný symbol          
č. 4880...13, naraz do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania tejto kúpnej zmluvy. 

 
 

3) 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 ustanovenia § 517      
ods. 2 Občianskeho zákonníka.                                             

   
 
 

Čl. 3 
Ťarchy 

 
 1) Predávajúci prehlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne 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. 4 
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. 5 

Osobitné ustanovenia 
 

1) Prevod pozemku registra „C“ v  k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/152 – ostatné plochy 
o výmere 153 m2, zapísaného na LV č. 5408, schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy dňa 7.2.2013 uznesením č. .........../2013, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v  znení  neskorších predpisov, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu, že spoločnosť STAV-TRADE, spol. s r.o., Tomášikova 3/A, 821 
01 Bratislava, IČO: 35 736 399, má v rozsahu pozemkov registra „C“, parc. č. 1020/152, 
1020/159, k. ú. Ružinov, uzatvorenú s hlavným mestom SR Bratislava Zmluvu o nájme 
pozemku č. 08-83-0100-08-00 zo dňa 3.10.2008, ktorej účelom je realizácia a užívanie stavby 
„Administratívna budova STAV-TRADE, Tomášikova – Papraďová“, ktorú žiadateľ na 
pozemku registra „C“ , parc. č. 1020/159, k. ú. Ružinov už realizoval (stavba súp. č. 17359- 
administratívna budova na parc. č. 1020/159, LV č. 7256), pričom na pozemku registra „C“, 
parc. č. 1020/152 v k. ú. Ružinov bude žiadateľ realizovať stavbu „Dostavba administratívnej 
budovy, Tomášikova – Papraďová ul., Bratislava“.   
Uznesením č. .........../2012 bol schválený aj predaj spoluvlastníckeho podielu o celkovej 
veľkosti 52589/61174 na pozemku v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/159 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere       219 m2, zapísaného na LV č. 5408, ktorý prislúcha k nebytovým 
priestorom č. 8-S.17, č. 8-S.18, č. 8-S.19, č. 12-NB1, č. 12-NB2, č. 12-NB3, v stavbe súp. č. 
17359 – administratívna budova na parc. č. 1020/159, k. ú. Ružinov, LV č. 7256, ktorý sa 
realizuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v  znení  
neskorších predpisov v spojení so zákonom  č. 182/1993 Z. z.. 
Prevod pozemkov bol chválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
 

2)  Kupujúci prehlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v Čl. 1 ods. 3 a 4 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 nehnuteľnostiam uvedeným v Čl. 1 ods. 3 a 4 tejto zmluvy, a 
to so stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta z 28.11.2012, stanoviskom oddelenia 
územného plánovania z 19.10.2012, súborným stanoviskom za oblasť dopravy z 31.10.2012.  
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 4) Kupujúci sa zaväzuje rešpektovať zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny a zabezpečiť čistotu a poriadok na pozemkoch tvoriacich predmet kúpy, 
uvedený v Čl. 1 ods. 3 a 4 po ukončení stavby „Dostavba administratívnej budovy, 
Tomášikova – Papraďová ul., Bratislava“.   

 
5) 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. 6 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

 
1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými 

stranami. 
 
2) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 5 zákona     

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 
(Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej 
osoby – predávajúceho. 

 
3) Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Správy 

katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu o povolení vkladu. Dňom 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva prechádzajú 
na kupujúceho všetky práva a povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. 

 
4) Kupujúci súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely tejto kúpnej zmluvy 

a so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. 
 

5) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci po dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.z. po zaplatení kúpnej ceny ako aj náhrady                 
za vypracovanie znaleckého posudku. Za zaplatenie kúpnej ceny a aj náhrady za vypracovanie 
znaleckého posudku 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. 7 
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. 
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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 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 .....................   V Bratislave, dňa ........................ 
Predávajúci:                                                               Kupujúci: 
Hlavné mesto SR Bratislava   STAV-TRADE, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
________________________________      ____________________________ 
                Milan Ftáčnik                   Ing. Miroslav Privrel  
primátor hlavného mesta SR Bratislavy                                             konateľ                                                                       







Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/159, podľa zákona 
NR SR č. 182/1993 Z. z. a parc. č. 1020/152 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, 
spoločnosti STAV-TRADE, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave  

Kód uzn.: 5.2 
5.2.4 
5.2.7 

 

Uznesenie č. 759/2013 
     zo dňa 24. 01. 2013 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
schváliť predaj pozemkov v k. ú. Ružinov: 
 
1. Podľa  § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov v spojení so zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. predaj spoluvlastníckych 
podielov na pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/159 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 219 m2, LV č. 5408, na ktorom sa nachádza stavba súpis. č. 17359 – 
administratívna budova, zapísaná  na LV č. 7256, a to: 

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 1524/61174, ktorý prislúcha 
k nebytovému priestoru č. 8-S.17 v suteréne stavby súpis. č. 17359 – administratívna 
budova, LV č. 7256,  

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 1667/61174, ktorý prislúcha 
k nebytovému priestoru č. 8-S.18 v suteréne stavby súpis. č. 17359 – administratívna 
budova, LV č. 7256,  

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 4380/61174, ktorý prislúcha 
k nebytovému priestoru č. 8-S.19 v suteréne stavby súpis. č. 17359 – administratívna 
budova, LV č. 7256,  

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 14146/61174, ktorý prislúcha 
k nebytovému priestoru č. 12-NB1 na prízemí stavby súpis. č. 17359 – administratívna 
budova, LV č. 7256,  

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 15563/61174, ktorý prislúcha 
k nebytovému priestoru č. 12-NB2 na 1.p. stavby súpis. č. 17359 – administratívna 
budova, LV č. 7256,  

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 15309/61174, ktorý prislúcha 
k nebytovému priestoru č. 12-NB3 na 2.p. stavby súpis. č. 17359 – administratívna 
budova, LV č. 7256. 

 
2. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb.  o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, predaj pozemku v k. ú. Ružinov, parc. 
č. 1020/152 – ostatné plochy vo výmere 153 m2, LV č. 5408,  

 



spoločnosti  STAV-TRADE, spol. s r.o., Tomášikova 3/A, Bratislava, IČO 35736399, za 
kúpnu cenu stanovenú v Znaleckom posudku č. 1/2013, vypracovanom znalkyňou Ing. Ivetou 
Grebáčovou, v sume 150,07 Eur/m2, t. z. za cenu celkom za 51 213,81 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. 
 
Predaj pozemku v k. ú. Ružinov a parc. č. 1020/152 – ostatné plochy vo výmere 153 m2,                 
LV č. 5408,  sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý 
spočíva v tom, že spoločnosť STAV-TRADE, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, má 
v rozsahu pozemkov registra „C“, parc. č. 1020/152, 1020/159, k. ú. Ružinov, uzatvorenú 
s hlavným mestom SR Bratislavou Zmluvu o nájme pozemku č. 08-83-0100-08-00 zo dňa    
3. 10. 2008, ktorej účelom je realizácia a užívanie stavby „Administratívna budova STAV-
TRADE, Tomášikova – Papraďová“, ktorú žiadateľ na pozemku registra „C“, parc. č. 
1020/159, k. ú. Ružinov už realizoval (stavba súp.   č. 17359 - administratívna budova na 
parc. č. 1020/159, LV č. 7256), pričom na pozemku registra „C“, parc. č. 1020/152 v k. ú. 
Ružinov, bude žiadateľ realizovať stavbu „Dostavba administratívnej budovy, Tomášikova – 
Papraďová ul., Bratislava“.   

- - - 

 



 
 
 
 
 
 

 


