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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

predaj nehnuteľností v k. ú. Nivy, pozemkov registra „C“ KN evidovaných na LV č. 797, parc. 
č. 9885 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 873 m2, parc. č. 10132/1 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 2382 m2, parc. č. 10132/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 75 m2, 
parc. č. 10132/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 110 m2, parc. č. 10132/11 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 7723 m2, parc. č. 10132/12 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 2367 m2, parc. č. 10132/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1080 m2, ako aj 
nasledovných stavieb evidovaných na LV č. 797: stavby súp. č. 17222 – administratívna 
budova, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 9885, stavby súp. č. 17531 – Garážová hala, 
Bazová 8, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 10132/1, stavby súp. č. 17532 – Dielňa, 
Bazová 8, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 10132/12 a stavby súp. č. 17533 – 
Výpočtové stredisko, Bazová 8, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 10132/20, Bazová 
ulica, s príslušenstvom, obchodnou verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou 
aukciou v súlade so zmenou uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 908/2010 zo dňa 25.2.2010 schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 1055/2013 zo dňa 24. - 25. 04. 2013: 
 
I.  s osobitne schválenými podmienkami : 
 
1. Súťažný návrh je možné podať len na kúpu predmetu predaja v celosti. 
 
2.  Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne do 17. 06. 2013. 
 
3. Súťažné podmienky a podklady bude možné  prevziať v dňoch od 17. 06. 2013 do 02. 09. 
2013 v čase od  9.00 h do 14.00 h. 
 
4. Súťažný návrh  bude možné doručiť v dňoch od  17. 06. 2013 do 02. 09. 2013 do 16.00 h. 
 
5. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať  dňa     
04. 09. 2013. Otváranie obálok je neverejné. 
 
5.1. Účastník berie na vedomie, že v prípade, ak viacerí účastníci obchodnej verejnej súťaže 
splnia podmienky tejto súťaže, bude za východiskovú kúpnu cenu pri konečnej fáze výberu 
víťaza v elektronickej aukcii považovaná najvyššia navrhovaná kúpna cena v článku III. kúpnej 
zmluvy. 
 
6. Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 11.10.2013 
odoslaný list s oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže a že bol schválený 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
7.  Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 11. 10. 2013. 
 



8. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu 
výdavkov vo výške 50,00 Eur. 
  
9. Účastníci súťaže sú povinní v súťažnom návrhu uviesť nimi navrhovanú kúpnu cenu za 
nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom predaja v tejto obchodnej verejnej súťaži, pričom minimálna 
kúpna cena sa nestanovuje. 
 
10. Pred podaním súťažného návrhu sú účastníci  súťaže povinní zložiť finančnú zábezpeku vo 
výške 861 000,00 Eur, ktorá predstavuje 30 % z ceny 2 870 000,00 Eur. Suma 2 870 000,00 Eur 
prestavuje  všeobecnú hodnotu nehnuteľností spolu stanovenú znaleckým posudkom č. 55/2013. 
 
11.1. V prípade, že podmienky obchodnej verejnej súťaže splnia viacerí účastníci, postúpia do 
záverečnej fázy výberu uchádzača formou elektronickej aukcie. Podrobné podmienky účasti 
v elektronickej aukcii budú uvedené v pozvánke na účasť v elektronickej aukcii. 
 
11.2. Kritériom pre posúdenie súťažných návrhov je  najvyššia ponúknutá kúpna cena. 
 
11.3. Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý splní podmienky súťaže, výber 
elektronickou aukciou sa nekoná. V tomto prípade podlieha vybratý účastník schváleniu 
mestským zastupiteľstvom v súlade s bodom 6. týchto podmienok. 
 
12.  Súťažné návrhy v zalepenej obálke sa budú označovať heslom „Obchodná verejná súťaž - 
predaj nehnuteľností, k. ú. Nivy, Bazová ulica - NEOTVÁRAŤ“. 
 
13. Celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa naraz do 30 dní odo dňa podpísania 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.   
 
14. V prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v lehote do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy 
oboma zmluvnými stranami celú kúpnu cenu, má sa za to, že obe zmluvné strany od zmluvy 
odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje. 
 
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva 
k nehnuteľnostiam výlučne len s víťazom súťaže. 
 
16. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi, sú povinní predložiť spolu so 
súťažným návrhom originál výpisu živnostenského oprávnenia nie staršieho ako 1 mesiac. 
 
17. Vybratý účastník v elektronickej aukcii sa zaväzuje v lehote stanovenej v pozvánke na účasť 
v elektronickej aukcii predložiť upravený návrh priloženej kúpnej zmluvy v článku III. (kúpna 
cena), v ktorom uvedie kúpnu cenu podľa výsledku elektronickej aukcie. 
 
18. Účastník súťaže berie na vedomie, že na Okresnom súde Bratislava III  je medzi 
navrhovateľom Hlavným mestom SR Bratislava a odporcom spoločnosťou Technické služby – 
Čistenie, spol. s.r.o., so sídlom na Svätoplukovej 31 v Bratislave, IČO: 31 362 061, vedený súdny 
spor pod sp. zn. 25 Cb 45/2009 o vypratanie nehnuteľností, ktoré sú predmetom tohto predaja. 
V súčasnosti je súdne konanie zo zákona prerušené, z dôvodu vyhláseného konkurzu na majetok 
odporcu uznesením Okresným súdom Bratislava I zo dňa 8.7.2010 pod č. 4K 21/2010. Za 
správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Eduard Veterník.  
       V prípade, že sa účastník tejto obchodnej verejnej súťaže stane jej víťazom, dáva 
súhlas k tomu, že vstúpi do súdneho konania sp. zn. 25 Cb 45/2009 namiesto navrhovateľa.  
 
19. Účastník súťaže ďalej berie na vedomie, že na časť predmetu predaja - nebytové priestory  
o celkovej výmere 20 m2, ktoré sa nachádzajú pod stavbou súp. č. 17531 - Garážová hala, 
Bazová 8, je uzatvorená zmluva o nájme č. 07 83 0470 09 00 na dobu neurčitú.  



Podľa § 680 ods. 2 Občianskeho zákonníka v prípade, že sa účastník tejto obchodnej 
verejnej súťaže stane jej víťazom, vstúpi vo vzťahu k tomuto nájomcovi do právneho 
postavenia prenajímateľa. 
 
20. Účastník berie na vedomie, že dva nebytové priestory, jeden nachádzajúci sa v stavbe súp. č. 
17531 – Garážová hala, Bazová 8 a druhý nachádzajúci sa v stavbe súp. č. 17222 – 
administratívna budova, sú užívané bez právneho dôvodu inými osobami. 
 
21. Účastník súťaže berie na vedomie, že stavba súp. č. 17222 – administratívna budova podľa 
LV č. 797 postavená na pozemku registra „C“ parc. č. 9885 presahuje zastavanou plochou 
jednotlivých podlaží na pozemok registra „C“ parc. č.  10130 vo vlastníctve spoločnosti 
GEFAMIN, s.r.o., so sídlom Štefanovičová 12 v Bratislave.    

 
    
 
II. so všeobecne schválenými podmienkami : 
 
1. Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v súlade so „Všeobecnými podmienkami  
obchodných verejných súťaží  na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy“, ktoré  boli schválené na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 
uznesením č. 908/2010 zo dňa 25. 02. 2010, vrátane ďalších zmien tohto uznesenia a v súlade 
s týmito osobitne schválenými podmienkami. 
 
2. Predložený návrh, t. z. návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných ustanovení  
Občianskeho zákonníka a v zmysle  „Všeobecných podmienok  obchodných verejných súťaží na 
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku  hlavného mesta  SR Bratislavy“ schválených na 
Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 908/2010 zo dňa                        
25. 02. 2010, vrátane ďalších zmien tohto uznesenia a v súlade s týmito osobitne schválenými 
podmienkami. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v k. ú. Nivy,  
                                               Bazová ulica, pozemkov registra „C“KN,  parc. č. 9885, 

parc. č. 10132/1, parc. č. 10132/4, parc. č. 10132/5,  
parc. č. 10132/11, parc. č. 10132/12, parc. č. 10132/20 
a nasledovných stavieb: stavby súp. č. 17222, stavby súp. č. 
17531, stavby súp. č. 17532 a stavby súp. č. 17533, 
s príslušenstvom,  formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

     
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
k. ú. Nivy 
 
Pozemky registra „C“KN  
 
parc. č.  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
9885         zastavané plochy a nádvoria           873 
10132/1       zastavané plochy a nádvoria         2382 
10132/4       zastavané plochy a nádvoria                  75 
10132/5       zastavané plochy a nádvoria                110 
10132/11     zastavané plochy a nádvoria              7723 
10132/12     zastavané plochy a nádvoria              2367 
10132/20     zastavané plochy a nádvoria              1080  
    spolu vo výmere:  14 610 m2   
pozemky sú evidované na LV č. 797, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Stavby 
 
súp. č..  na parcele číslo  popis stavby  pozn.    
17222   9885        administratívna budova 
17531      10132/1        Garážová hala, Bazová 8   
17532      10132/12             Dielňa, Bazová 8   
17533      10132/20              Výpočtové stredisko, Bazová 8 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
stavby sú evidované na LV č. 797, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Príslušenstvo: 
 
kotolňa na časti pozemku registra „C“ parc. č. 10132/12 – ide o samostatný objekt pričlenený 
k stavbe súp. č. 17532 
studňa, umývacia rampa a vsakovacia jama na pozemku registra „C“ parc. č. 10132/11 – sú 
príslušenstvom stavby súp. č. 17532     
vjazd do suterénu garážovej haly – stavba súp. č. 17531 
spevnená plocha – nádvorie na pozemku registra „C“ parc. č. 10132/11 
 
 
 
 
 
 
 



SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľností uvedených v špecifikácii.  

Podľa znaleckého posudku č. 55/2013 zo dňa 24.4.2013 vyhotoveného Ing. Viliamom 
Antalom  predstavuje všeobecná hodnota všetkých nehnuteľností spolu po zaokrúhlení sumu 
2 870 000,00 Eur. Z toho  všeobecná  hodnota pozemkov predstavuje sumu vo výške 
2 528 944,65 a vychádza z jednotkovej hodnoty 173,99 Eur/m2. Stavby sú ohodnotené 
všeobecnou hodnotou vo výške 321 730,34 Eur. Všeobecná hodnota celého príslušenstva 
predstavuje sumu vo výške 17 021,21 Eur.   
 Uvedené nehnuteľnosti sa navrhujú predať formou obchodnej verejnej súťaže podľa             
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov,                 
a §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov. 
 Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v súlade so „Všeobecnými podmienkami 
obchodných verejných súťaží na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku hlavného mesta SR 
Bratislavy“, ktoré boli schválené na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 
uznesením č. 908/2010 zo dňa 25.02.2010, vrátane ich zmien, a v súlade s podmienkami 
uvedenými v návrhu uznesenia. 
 V súlade s článkom 80 ods. 2 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schvaľuje vybraného účastníka obchodnej verejnej 
súťaže, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku. 
 Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy                  
č. 1124/2010 zo dňa 30.9.2010 bola dňa 18.10.2010 vyhlásená obchodná verejná súťaž na predaj 
nehnuteľností uvedených v špecifikácii, pričom minimálna kúpna cena bola schválená v sume                 
3 657 300,00 Eur, z toho cena za pozemky predstavovala sumu 2 616 300,00 Eur a cena za 
stavby s vonkajšími úpravami 1 041 000,00 Eur. K vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži neboli  
doručené žiadne súťažné návrhy.  
 Na základe tejto skutočnosti a v súlade so „Všeobecnými podmienkami obchodných 
verejných súťaží na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy“, 
ktoré boli schválené na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 
908/2010 zo dňa 25.2.2010, vrátane ich zmien (uznesenie č. 1055/2013 zo dňa 24.-25.04.2013) 
sa navrhovaná obchodná verejná súťaž vyhlasuje bez stanovenia minimálnej kúpnej ceny.. 
 Podľa stanoviska legislatívno - právneho oddelenia zo dňa 9.4.2013 je na Okresnom súde 
Bratislava III pod sp. zn. 25 Cb 45/2009 vedený medzi Hlavným mestom SR Bratislavou ako 
navrhovateľom a spoločnosťou Technické služby – Čistenie, spol. s.r.o., so sídlom na 
Svätoplukovej 31 v Bratislave, IČO: 31 362 061, ako odporcom, súdny spor o vypratanie 
nehnuteľností, ktoré sú predmetom tohto predaja. Toto súdne konanie je v súčasnosti zo zákona 
prerušené z dôvodu, že uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8.7.2010  bol na majetok 
odporcu  vyhlásený konkurz pod č. 4K 21/2010. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený 
JUDr. Eduard Veterník. V prípade, že sa niektorý z účastníkov obchodnej verejnej súťaže stane 
jej víťazom, je potrebné, aby vstúpil do uvedeného súdneho konania namiesto navrhovateľa.  

S touto skutočnosťou boli účastníci obchodnej verejnej súťaže oboznámení v osobitne 
schválených podmienkach v bode č. 18.  

Oddelenie nájmov nehnuteľností eviduje na časť predmetu predaja - nebytové priestory  
o celkovej výmere 20 m2, ktoré sa nachádzajú pod stavbou súp. č. 17531 - Garážová hala, 
Bazová 8, zmluvu o nájme č. 07 83 0470 09 00 uzavretú na dobu neurčitú. Podľa § 680 ods. 2 
Občianskeho zákonníka ten účastník obchodnej verejnej súťaže, ktorý sa stane jej víťazom, 
vstúpi vo vzťahu k tomuto nájomcovi do právneho postavenia prenajímateľa.  
 O tejto skutočnosti boli účastníci konania oboznámení v osobitne schválených 
podmienkach v bode č. 19. 
 Po vykonanej obhliadke predávaných nehnuteľnosti sme zistili, že dva nebytové 
priestory, jeden nachádzajúci sa v stavbe súp. č. 17531 – Garážová hala, Bazová 8 a druhý 
nachádzajúci sa v stavbe súp. č. 17222 – administratívna budova, sú užívané bez právneho 
dôvodu inými osobami. 



 O tejto skutočnosti boli účastníci konania oboznámení v osobitne schválených 
podmienkach v bode č. 20.  

Ďalej  sme po obhliadke zistili, že že stavba súp. č. 17222 – administratívna budova podľa 
LV č. 797 postavená na pozemku registra „C“ parc. č. 9885 presahuje zastavanou plochou 
jednotlivých podlaží na pozemok registra „C“ parc. č.  10130 vo vlastníctve spoločnosti 
GEFAMIN, s.r.o., so sídlom Štefanovičova 12 v Bratislave.       
          O tejto skutočnosti boli účastníci konania oboznámení v osobitne schválených 
podmienkach v bode č. 21. 
 
Stanoviská odborných útvarov sú prílohou tohto materiálu. 
 
O stanovisko starostu MČ Bratislava – Ružinov bolo požiadané listom doručeným mestskej časti 
Bratislava – Ružinov dňa 18.4.2013. 
 
 Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 16.5.2013, kde pri hlasovaní nezískal 
dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
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GKU Bratislava

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTEENOSTI
Vytvoren6 cez kalastr6lny portilOkres: Bratislava ll

obec: BA-m.d. RUZTNOV

Katastr6lne 6zemie: Nivy
Datum vyhotovenia 30.04.2013
easvyhotovenia: 09:50;19

VYPIS Z LISTU VLASTNICTVA E. 797
eesi e: un.LerxovA PoDSTATA

PARCELY registra "C" evidovan6 na katastrelnej mape

parceh€ eisb Vimercvm2 Druh pozemku Spasob vyuz, p, Umiest. pozemku Pravny vzteh Druh ch.n.

3698 41 Zastavan6 plochy a 25 1 5
n6dvoria

3905/ 1 702 Ostaln6 plochy 37 1 ,501
402'll 'l 827 Ostatnd plochy 37 1

93741 I 5982 Oslatn6 plochy 37 'l

93741 2 21 Zastavan6 plochya 16 1 5
nadvoria

Prevny vzt'ah k stavbe evidovanei na pozemku 9374/ 2 je evidovany na liste vlastnictva ;islo 2008.

93741 3 20 Zastavan6 plochya 16 'l 5
nedvoria

Pr;vny vzt'ah k stavbe evidovanei na pozemku 9374/ 3 je evidovani na liste vlastnictva dislo 22,14.

93741 4 19 Zastavan6 plochy a '16 1

nidvoria
Pr,vny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 9374/ 4 je evidovanji na liste vlastnictva iislo 3535.

93741 5 19 Zastavan6 plochy a 16 1 5
nadvoria

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 9374/ 5 je evidovanji na liste vlastnictva dislo 2738.

93741 6 19 Zastavan6 plochy a 16 1 5
nedvoria

Prevny vztah k stavbe evidovanej na pozemku 9374/ 6 je evidovanji na lisle vlastnictva aislo 2557.

93741 7 '19 Zastavan6 plochy a 16 1 5
nedvoria

Pr5vny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 9374/ 7 je evidovani na liste vlastnictva eislo 2739,

9374/ 8 2l Zastavan6 plochy a 25 | 5
nadvoria

Pr6vny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 9374/ 8 je evidovani na lisle vlastnictva iislo 2555.

93741 I 1118 Zastavan6 plochy a 15 1

nadvoria
93741 10 912 Zastavan6 plochy a 16 'l

nedvoria
93781 12 20 Zastavan6 plochy a '16 1 5

n6dvoria
Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 9378/ 12 ie evidovani na liste vlastnictva aislo 1799.

93781 14 17 Zastavan6 plochy a '16 I 5
nedvoria

Pr6vny vztah k stavbe evidovanej na pozemku 9378/ 14je evidovani na liste vlastnictva dislo 1838.

9378117 19 zastavan6 plochy a 16 1 5
nadvoria

Privny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 9378/ lTjeevidovanji na liste vlaslnictva Eislo 2267.

9392/ 1 1214 Ostatn6 plochy 37 1

9392/ 9 45 zastavan6 plochya 16 1 5
nadvoria

pLoMBA vyzNAcENA NA ZAKLADE v - 66ooi 20i 3

Pr6vny vztah k stavbe evidovanej na pozemku 9392/ 9 je evidovany na liste vlastnictva dislo 4053

9392128 553 Ostatn6 plochy 34 1

9392/30 27 Zastavan6 plochy a 16 1 5
nadvoria
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PARCELY registra "c" evidovan6 na katastralnej mape

parcetn, iislo Vimerav m2 Druh pozemku Sp'sob vyui. p. UmiesL pozemku Prevny vzlah Druh chn.

Privny vzfah k stavbe evidovanei na pozemku 9392/ 30 je evidovani na liste vlastnictva iislo 4517.

94061 2 '18 Zastavan6 plochy a 16 1

nidvoria
Privny vztah k stavbe evidovanei na pozemku 9406/ 2 ie evidovani na liste vlastnictva aislo 2908.

9406/ 3 20 Zastavand plochy a 17 1

nadvoria
94061 4 '18 Zastavan6 plochy a 16 | 5

nedvoria
Pr6vny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 9406/ 4je evidovani na liste vlastnictva Eislo '1659.

9406/ 5 17 Zastavan6 plochy a 16 1 5

n6dvoria
Pr6vny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 9406/ 5 je evidovani na lisie vlastnictva dislo 2't 68.

9406/ 6 19 Zastavan6 Plochy a 16 1 5

nadvoria
Pr6vny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 9406/ 6ie evidovany na liste vlastnictva iislo 1578.

94061 7 20 Zastavan6 Plochy a '17 I
nadvoria

Pravny vzfah k stavbe evidovanej na pozemku 9406/ 7 ie evidovani na liste vlastnictva 6islo 4110.

9406/ I 17 Zastavan6 Plochya 16 I 5

nadvoria
Pr6vny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 9406/ 8 je evidovani na liste vlastnictva dislo 1195.

9406/ 9 20 Zastavan6 Plochy a 16 1 5

nAdvoria
Privny vzfah k stavbe evidovanej na pozemku 9406/ I ie evidovany na liste vlastnictva dislo 2158.

9406/ 10 '17 Zastavan6 Plochy a 16 I 5
nadvoria

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 9406/ 'l0 je evidovani na liste vlastnictva aislo 2145.

9406/ 11 18 Zaslavan6 Ptochy a 16 'l 5

nadvoria
pr6vny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 9406/ 11je evidovani na liste vlastnictva iislo 2646.

g4o6t12 '19 zastavan6 plochy a 17 I
nedvoria

97321 15 1505 Ostatn6 Plochy 30 1

9733/ 1 725 Zaslavan6 Plochy a 22 1

nedvoria
9733/ I 487 Zastavan6 Plochy a 16 1

nadvoria
PrSvny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 9733/ Sjeevidovani na liste vlastnictva 6is1o3438.

9733/ 9 893 Ostatn6 Plochy 29 1

9733i 10 9't Ostatn6 Plochy 29 'l

g74gl 1|2 778 Zastavan6 Plochy a 16 1

nedvoria
9885 873 Zastavan6 Plochy a 25 1 2

nSdvoria
100'14129 345 Zastavan6 plochy a 22 1

nddvoria
10104/ 3 72 Zastavan6 Plochy a 17 I 5

nadvoria
101141 5 I Zastavan6 Plochy a 25 1

nidvoria
101141 6 7 Zastavan6 Plochy a 25 1

nadvoria
10'1321 1 2382 Zasiavan6 plochy a '16 1 2

nadvoria
10'1321 4 75 Zastavan6 Plochy a 25 1 2

nadvoria
'l0132l 5 110 Zastavan6 plochy a 25 1

nedvoria
101321 10 97 Zastavan6 plochy a 16 1 5

nadvoria
PLOIMBA VYZNACENA NA ZAKLADE V . 6600/20'I3

prevny vzfah k stavbe evidovanej na pozemku 10132/ 10 ie evidovani na liste vlastnictva iislo 4053'

101321 11 7723 zastavan6 ploshy a 18 1

nadvoria
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PARCELY registra "C" evidovane na katastralnej mape

Parceln6 Eislo Vimera v m2 Druh pozemku
10'1321 12 2367 zastavan6 plochy a

nidvoria
10132120 1080 Zastavan6 plochy a

nadvoria
10563/ I 24 Ostatn6 plochy
10568/ 6 3806 Zastavan6 plochya

nidvoria
10569/ 3 378 Ostatn6 plochy
10634/ 3 1716 Ostatn6 plochy
'106341 4 1451 Ostatn6 plochy
10634/ 18 57 Zastavan6 plochy a

nadvoria
PLOMBA VYZNAEENA NA ZAKLADE V . 66OOi 2013

Pr6vny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 10634/ l8 ie evidovani na liste vlastnictva 6islo 4053.

Sp6sob vyui. p. Umiest. pozemku Prevny vzl'ah Druh ch.n.

16 'l

16 1

34

37
37
37
16

1

1

1

'l

1

1

10663/ 31

10663/ 32
'10663/ 33
't0663/ 34
10663/ 43

10663/ 44
10663/ 45
10663t 47
10663/ 48
10663/ 49
10663/ 50

10663/ 51

10663/ 52
'10663/ 53
10663/ 54
10663/ 55
'10663/ 56
10663/ 57
10663/ 60

10710t I

107'tol I
107101 10

10710t 12

'107'l0t '13

107'tot 14

10710t 1s

10710t 18

10710t20

10710t21

2'128 Zastavan6 plochy a
nidvoria

139 Ostatn6 plochy
20 Ostatn6 plochy

1745 Ostatn6 plochy
30 Zastavan6 plochy a

nAdvoria
37 Ostatn6 plochy

'126 Ostatn6 plochy
33 Ostatn6 plochy
16 Ostatn6 plochy
20 Ostatn6 plochy

566 Zastavan6 plochy a
nedvoria

8'l Ostatn6 plochy
80 Ostatn6 plochy
33 Ostatn6 plochy
59 ostatn6 plochy
33 Ostatn6 plochy
54 Ostatn6 plochy
36 Ostatn6 plochy
55 Zastavan6 plochy a

nadvoria
PLOMBA VYZNA.ENA NA ZAKLADE V . 66OO/2013

37
37

37
37

37

37
37
37
37
37
37
37
16

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 10663/ 60 je evidovani na liste vlastnictva aislo 4053.

529 Zastavan6 plochy a
nedvoria

123 Zastavan6 plochy a
n6dvoria

57 Zastavan6 plochy a
nidvoria

563 Zastavan6 plochy a
nadvoria

303 Zastavan6 plochy a
nadvoria

7 Zasiavan6 plochy a
nadvoria

301 Zastavan6 plochy a
nadvoria

358 Zastavan6 plochy a
nedvoria

200 Zastavan6 plochy a
nedvoria

'1358 Zastavan6 plochy a
n6dvoria

25

25

25

25

25

25

25

25

16

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 10710/ 21 je evidovani na liste vlastnictva dislo 4000.

18 Zastavan6 plochy a
n6dvoria

13 Zastavan6 plochy a
n6dvoria

648 Zastavan6 plochy a
n6dvoria

107'tol22

107'lol 23

't07361 'l

1

1

1
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Stavby
Srpisn6 iislo na parcele Eislo Druh stavby Popis stavby Druh ch,n. I|miest. stavby

17222 9885 15 adminislrativna budova 'l

17531 101321 1 1 Gara:ova hala, Bazove I 1

17532 101321'12 | Dielia, Eazovi 8 1

'17533 10132120 1 Vipoatovd stredisko, Bazova 8 1

r0r04/ 3 20 FoNTANA 1

21873t 2 20 FONTANA 1

Pr6vny vzt'ah k parcele na ktorei le:i stavba je evidovani na liste vlastnictva 6islo 3931.
219491127 19 ZS O.Neoelu s.d. 1295 v k.i. Nov6 Mesto 1

219491128 19 ZS O.NeDelu s.d. 1295 v k.r]. Nov6 Mesto 1

219491129 19 zS o.NeDelu s.d. 1295 v k.i. Nov6 Mesto 1

Legenoa:
Druh stavby:

13 - Budova ubytovacieho zariadenia
1 - Priemyselna budova
19 - Budova pre Sport a rekreadn6 [dely
15 - Administrativna budova
20 - In6 budova

K6d umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavan6 na zemskom povrchu

EAsi B: VLASTNicI A INE oPRAvNENE osoBy
PoL eislo Priezvisko, meno Oezov), rcdn6 priezvisko, detum narodenia, rodne eisb (eO) a Spoluvlastnicky podiet

miesto tvalaho pobytu (sidlo) vlastnika

Udastnikpr6vnehovzfahu: Vlastnik
'| Hlavn6 mesto SR Bratislava, Primaciilne nem. 1, Bratislava, PSe 811 1 / 1

0t, sR
reo :

Poznamka Predmetn6 pozemky sri podlh GP d.562/06 majetkopravne nevysporiadan6 parc.a.
22851/6 v diele 2 oddelen6ho od pozemkovokni;n6ho pozemku parc.6. 15295/1 a parc.a.
22851/5 v diele 3 oddelen6ho od pozemkovokni:n6ho pozemku parc.6. 15295/16.

Titul nadobudnutia ZIADOST O ZAPIS C.OSMM/151/97 ZO DNA '16.1.1997

Titul nadobudnutia ZIADOST C.OSMM/I103/97-SE zO DNA 19.3.1997
Tilul nadobudnutia ZAMENNA ZML.C.2/96 PODLA V-8302/96 ZO DNA 2.6.1997
Titul nadobudnulia Rozhodnutie 6.X-38/04 zo dia 10.3.04
Titul nadobudnutia Ziadost'o zapis ij. tMAGl2OO4l4O53l6745-1/Kl zo dia 05.02,04
Titul nadobudnutia Rozhodnutie a. X-2610420 dia21,4,04
Titul nadobudnutia Rozhodnutie E.X-175104 zo di.a 31.12,04
Titul nadobudnutia Ziadost o zepis 6. M AG-2005-8aat24323-74lLVi zo dia 25.01.05
Titul nadobudnutia Ziadost'o zapis i. MAG-2005-1388/24328-75/LVi zo dia 20.04.05
Titul nadobudnutia Ziadost'o zepis dj.: MAG/2006/ 12690/24460"1/Kl zo dia 11.04.06
Titul nadobudnutia Ziadost'6.MAGS SNM 17752107-11411425 zo dia 15.5.2007, geometricki pl6n d.22l2007 zo

dna 9.5.2007.
Titul nadobudnutia Rozhodnutie X-525/07-SP|, zo dia 17.10.2007
Titul nadobudnutia Ziadost'o z6ois d. MAGS SNM 22269107-11432489 zo dia 18.6.2007.
Titul nadobudnutia Ziadost' o z6ois MAGS SN M 44972lo 8-'11293304 zo di'a 20.8.2008, GP i.126/2008 zo dria

4.8.2008
Titul nadobudnutia Zemenn6 zmluva V-36893/08 zo dia 16.01.2009.
Titul nadobudnutia Potvrdenie o prideleni sipisn6ho aista SU-2008/20502-2/UHA zo dia 3,11.2008, GP

4.07 5t2008, 2.12327 t08
Titul nadobudnutia Kiona zmluva V-13898/09 zo dia 18.08.2009
Titul nadobudnutia Ziadost' o z6pis MAGS SNM 40841/1 O-'l t72564 zo di'a 31.3.2010, GP a.24l2o1l zo di'a

'12.s.2010.
Tirut nadobudnulia z.i.MAGs sNM 53608/10.1/324139/ zo dia 17.9.2010
Titul nadobudnutia Rozhodnutie o urdeni srip.d. ej.:S0 | cS 6114120'llt4lUHA zo dira 22-6-2011 , 2-11595111 .

Titul nadobudnutia Kolaudadn6 rozhodnutie d. UKaSP-2011/265-HAM zo dria 08,04.20'll, prSvoplatn6 dtia
'13.04.201'l

Tituly nadobudnutia LV:
RU t4511897 182

Ziadost o zaois EU13418962178
Nz. 32/85/403/Fin
ztADosT o zAPts zo DNA 26.4.1993
ZIADOST ZN.OSM/93/SCH O ZAPIS DELIMITACNEHO PROTOKOLU ZO DNA 28.6.1993
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MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
oddelenie rizemn6ho rozvoja mesta

Primaodlne ndm. 1, p. O. Box 1 52, g14 99 Bratislava 1

BRATISLAVY

VaS list dislo/zo dria NaSe dislo
lvrAGS oR%4?rffirnun,

Oddclenie spnivy nehnutel.nosti

JtJDr. LabuSovii

Vybavuje/tinka

Ing. arch. Labanc / 59-356213
Bratislava

08. 04. 20li

Vec:

Uzemnopl:inovacia informicia

zi mt'r 2irdrrela:

La!rinska T tJ i dven 2OB

Funkin6 vvuiitie rizemia:
zmieiand rizemia obchodu a
v prilohe). sluiieb rl1'robnfch a nevlfrobnfch. dfslo funkcie 502 (tabulka c.2.502

li!.il;;ii: flil,.'"ru;ln5 iiTl;*1,#'i.'?;:,Jil:.I::t1:-eb,t,r,:r, zariadeni obchodu

;Xffir:f}:J ochr ako sriiasi paneru. i"p,";;";l;;;;.'lnnostamr. sliasri)u izemia sLi prochl.

sp.soby v1_uiitia runkino"r-";;, ;"";:,r,:":::::- 
'vvbavenie azariadenia pre poziarnu

nep.pustn.i - podJ'a tabulk.u- a.,.rfiluin;.,,11,"J';lr?ut" 
pripustne' pripLrstnd v obmedzenom rozsahu.

Parcel_l sfr s[rdast'ou rizemia. ktor
Koz!ojov6 [rzernie .je ,1r"n'," 'Jj-*ttlorand ako. rozvojov6 fzemic.

i,.ji'_,1],"ri.l'pr*r-',i.r,.',,."i"iTi'il,,L,Xi","J.ilr}h.:f: 
navrhLrje novir !ista,ubu na doreraz

,'",i:::L,i;iiili.:i,ril,\llil;:"nor,uje nasredo,n; ;;s;;il;:i'it'#t:'iil,'iill,r::iff",Tii,il,."

TELEFON
a2/55 35 62 '#n,, uo ou ;l}::f,ii,,3i,'y JNTERNET

www bfatislava.sk
E.MAiL
orm@bratislava.sk

Ziadost'zo diia:
,8:0J.r0tJ e.MAcSSpozemok parc. cislo: sssriolJ2rrro%

bliZsia lokelizic i.r ulice Brzor r u KL,tiskola
zemkou a budou niniJ sa



Kdd
reguL

IPP

mar.
K6d
funkcie

N:izov urtraDistickej
funkrie

tzv
mat.

KZ
mrn,

(; I.IJ 501 lmicsirLna [zcmiir
obchodu- vj robn!ch
ir nc\ irobn\'ch sluTicb

zfiirdenii! ffciilo\ iho chuaktcru. komplcrl 0.16

. n.fe.' padl,t:nich pLic, /1PPl. udxlir pomcr celkolej !)imer) podlunej pioch] nadzemnct aasti zisla!b) k celkovej linrcre !yncdzeneho
uzcnr3 funkan(:j ploch]. prip JeJ arsti Jc lbmulovan) ako mJ\imilne pripustnii micra v]uZrtia uzcmir. Vjhodou tohto ukazovet.la je
zrozum(elnosi xlednoznaanosi stanovsnlj poziadrvky .1iddnoduchti motnoii !trdrcnr.r drlsich nadvtnjch ukazovalelov. kriteni
a odporulfli.

. index:u:tta|dnirh pl6ch llZP),rdi\a ponrer suatu zNtavantch pl6ch vo vymcdzenom [zemi tunkanej ploch]. prip Jcl arsti k cclkovq
v!mere vt-medzentho Lizcmix Je strnov€ni v zrivislosti na polohc a vizname konk.etneho uzcmia- na spdsobc tunkaniho !'-vu.litir ana
druhu zi6lavb).

. kociicicnl zcbne (KZ) ud.lvr pomcr mcdzi z.tpol itate l nim i plochami zelene (zeleil na r,isllom tercn€. zelei nad podzemn]"mi konltrukcrami)
a celkovou w'merou vymedzeniho izemia. V regulacii nmo!uJe nirok) na minimilny rozsah zelene v fimci regulovancj funktn€J ploch-v

a p(isobi vo vzijomn.j previazanosri s !lastnou funkciou Slmovenj Je najma v zavislosli na spdsobe funkcneho vyuzitia apolohe
rozvojoveho lzemia v rimcr mesta.

. podiel zdpoailale l n-v'c h pldch zelene v izemi (m') = KZ x rozlohi tunkanej ploch] (m')

Pre spodrobnenie resulativov stano!en)ch na uro\ni UPD ob.., pre potreby fzemnoplinovace.; praxe.

usmeriiovanie vlastnikov nehnutefnosli a potenciilnej investidnej dinnosti na fzemi Bratislarl ajej
mestskich dasti je potrebn6 zabezpedit' prehlbenie rizemndho pl6nu mesta spracovanim zon6lnej
dokumenticie pre lzemie Severnl okrtj :6ny Kuruiliiiova.

Informujeme Viis. Ze lJzemny plln hlavn6ho mesta SR Bratislavy. rok 2007 ajeho zmeny a doplnky 0l
a zmen) a doplnk1 02 sti zverejnend na adrese:
http://r.rrw.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp?id org=700000&id= I 103 1292&pl-6748.1.
DalSie irzemnoplinovacie dokumentlcie a izemnoplinovacie podkladl- sri zverejnend na adrese:

h ttp://rrllu .bretis Iar a.sUr ismo/dokumenrl-2.asp?id-org=700000& id:7'{3 8.1&p I =53 I95.
Komplexn6 intbrmlcie o Va5om ziujmovom fzemi ziskate nahliadnutim do zverejnenl"ch hore

uveden!ch dokumentov.

Upozoriujeme. Ze predmetom izemnopl:inovacej informircie nie sri majetkovoprivne vzt'ahv k pozemku.
Uzemnop ld,novacia informticia na ten isti pozemok m6Ze byt'vydanri viacerym Ziadatefom.

Uzemnoplinovacia inlbrmiicia i. MAGS ORM 4.12.11/ l3-2.19691 zo dia 08. 0.1. 2013 platijeden rok odo

dria jcj ly- dania. ak nebola schr'6leni nori fzemnop Linovacia dokumentdcia alcbo jej zmenl a doplnkl.
na ziklade kton;ch bola vvdan6.

S pozdravom

Priloh]: tabullia C.2.501

Co: llc OR\l - rrchiv



Uzemni plin hlavn6ho mesta SR Bratislavy - ZaD 02

C. 2. REGULACIA FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

ZMIESANE UZEMIA

zmie6ane Uzemia obchodu a slu:ieb
PODMIENKY FUNKENEHO VYUZITIA PLOCH

ozemia pre umiestiovanie obslu:nich zariadeni obchodu, virobnich a nevirobnich sluiieb s prisluSnimi
sivisiacrmi 6innostami.

Siaastou lzemia si plochy zelene vodn6 plochy ako s[east parteru, dopravne a technicke vybavenie
a zariadenia ore ooziarnu a civiln0 obranu.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKCNYCH PLOCH

prevl6dajice

- zariadenia obchodu

- zariadenia vyrobnich a nevirobnich sluzieb

pripustn6

V dzemije pfipustn6 umiestiovat' najma :

- zafiadeniavel'koobchodu

- vlistavnd a predvddzacie priestof,

- skladove aredly, distribudne centre a logisticke parky

- zeiei liniovu a plosnu

- vodn6 plochy ako sLlaast paderu a pl6ch zelene

- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej \rybavenosti pfe obsluhu izemia

pripustn6 v obmedzenom rozsahu

V izemije pripustn6 umiestiovat v obmedzenom rozsahu nalma .

- byty v objektoch uraenich pre in[ funkciu

- zafladenia obaianskej vybavenosti vra:uce sa na funkciu

- zariadenia na zber odpadov

nep.ipustn6
V izemi nie je pfipustn6 umiestiovaf najma.

- rodinn6 domy a bytov6 domy

- are6lov6 zariadenia obdianskej vybavenosti

- arealy priemyselnich podnikov, zariadenia priemyse nej a poinohospoderskej viroby, stavebn6 dvory
a zafadenra

- stavby pre individudinu rekreaciu

- zariadenia odpadovdho hospodarstva okrem zariadeni na zber odpadov

- tranzrtne vedenia technickej vybavenosti nadraden6ho viznamu

- stavby a zariadenia nes0vrsrace s funkciou

C ipln6 znenie - strana 49



Ziadatel' SNNl Ref'erent
OURNI:

Predmet podania Predaj pozcmku. adninistratfvna budova

Ka tastrilnc dzemie Niw Puc.i.: 93 85

c.j. N,{AGS OUP 41 193t2013-219 692 N,{AGS SNM 172t20t3-219 656

GTI t:.j. GTU791/13 ouP i. 267113

D{tum prijmu na GTI 3.4.2013 EIA d.

D{tum exped. z GTI 4-1.2011 -1 o1 ?o1I
Ko'r' SL,H . ZSZ ,lJ3

Podois ved. refer:itu Podpis ved. odd. /4
Na priprave stanoviska sa zajednotliv6 funkdnd systdmy technickej infiaStruktLiry podiel'ali :

Stanovisko
Referitu generelov technickej infraitruktriry OUP

Ing. Daniel PospiSil : Zdsobovanie vodou
lng. Peter Hreiko : Zisobovanie elektrickou energiou
Ing. Heiena Simlor iiovi : Telekom un ikdcie. kolekron

Stanovisko:

V fzemi evidujeme 2xES a22 kV kiblovdho vedenia. Po overeni trasy apolohy elektrickyich zariadeni
u prevddzkovatel'a siete tento stanovi aj podmienky pre pripadny predaj.



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

oddelenie mestskej zelene
PrimaciAlne n5m. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava '1

Oddelenie spr6vl nehnutel'nosti
Ing. lvan KriStof
Poverenl' vedenim oddelenia
TU

-i.'- jl

V65 list dislo/zo dria NaSe dislo Vybavuie/linka

N4-AGS S^--M-,172/ 11i2496i6 MAGS ON,|Z-5 771,1i I i/.13210 RNDr. Ludcnidovd'kl. 1 82'16l37t
Braiislava

2t.,1.201i

Vec : VOS - predaj pozemkov. parc. d. 9885. 10132/1, 1013215, 10132/1 1. 10132/12. ako aj

stavieb na pozemkoch. parc. d. 9885, 10132/1. 10132/5, 10132112, 10132/1 1 vk.ir. Niv-v

- v]'jadrenie.

Listom hore uvedenej znadkr sre poTiadali ostanorislo k predaju pozemkor. p:rc.d.

289511,289211.289216 astavieb na pozemkoch, parc. d. 9885, 10132/1. 1013215. 10132/11,

10132112, ako aj stavieb na pozemkoch. parc. d. 9885. 1013211. 10132/5. 10132/12. 10132/11

v k.i. Nivy. Ziadatet aani idel predaja nie si v Ziadosti uveden6. Predaj bude uskutoinenl'
formou VOS.

Po pre5tudovani predloZenej Ziadosti konStatujeme:
Na pozemok sa podl'a z6k. NR SR d. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny (d'alej len zdkon
o ochrane prirod.v) va'ahuje I. stupeii ochrany tj. rizemiu sa neposkl'tuje r,ySSia ochrana.

Dotknutf pozemok nieje plochou verejnej zelene. Jedn6 sa o zastavan6 plochy a niidvoria v k.i.
Nivy. byivaly are6l OLO, a.s. na Bazovej ulici.
Z hl'adiska ochrany zelene sri h I asi m e s predajom pozemkov, parc. d.9885. 10132/1,

1013215, 10132/11. l0l32l12, ako aj stavieb na pozemkoch, parc. i. 9885, 10132/1, 10132/5,

10132112, 10132111v k.ri. Niry s i h I as i m e za podmienok:
- zabezpedovat' distotu a poriadok na dotknutych pozemkoch, ako i v ich okoli.
- o ryjadrenie k zabezpedovaniu zneikodiovania komundlneho odpadu opriivnenou

osobou je potrebni poZiadat' oddelenie Zivotndho prostredia.
- zapracovat' poZiadavk.v OMZ do kirpnopredajnej zmluv,v-.

ldagistrdt hla,;n6ho mesla SR

^ .. Brat rsirr v-t
Uddeitr r it or"srsl.-pI zeicne

Pri macla l,r e nilm. i.1El4 99 Bf -atis4va
ftLt.--7

Ing. Ama Galdikovti
vedica oddelenia

Pnmacia ne n6mestre 1 4 poschod e

IELEFON
07159 35 64 09

FAX BANKOVE SPOJENIE
07/59 35 66 08 25827813t7544

INTERNET E-MAIL
www ora||s,ava s( o-1@b-al slava sl

tco
6C3 481



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Oddelenie iivotnriho prostredia

Primacialne nam. 1, P. O. Box'192. 814 99 Bratislava 1

Va5 list dislo/zo dria
/. 

^J 
. J' .,' .^-a 1t/l - c' 

'' '

vec

NaSe aislo

lltAGS 3 8627/20 r 3-:'19697
kopia:258859

Oddelenie sprdvy nehnutef nosti
JUDr. Labu5ova
TU

Vybavuje/linka

Inc. Zvalail96
Bratislava

16.0.1.t01i

Predai pozemkov a stavieb v katastrdlnom uzemi Nily - stanovisko

Listom diia 28.03.2013 ste poZiadali Oddelenie Zivotn6ho prostredia o stanovisko
k predaju pozemkov registra ..C'' v k.[. Nivy, parc. t. 9885. parc. d. 10132/1. parc. i. 1013214.
pa-rc. d. i0132/5. parc. d. 10132/11. parc. i. 10132/12, parc. d. 10132120 spolu vo vyr'mere 14 610
m'. evidovand na LV i.797 a nasledovnjch stavieb: stavba sip. a. 17222, stavba sirp. i. 17531.
stavba srlp. t..17532 a stavba sLip. d. 17533 evidovand na LV d. 797.

Nadviizne na $ 39 ods.2 z6kona d,.22312001 Z. z. o odpadoch aozmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov. a v5eobecne zdv'dzneho nariadenia hlavndho
mesta SR Bratislar'.v t.. l2l200l o naliladani s komunilnymi odpadmi a drobnl'mi stavebn_ mi
odpadmi v zneni neskor5ich zmien a doplnkov (d'alej len..VZN d. 1,212001"\ ddvame nasledovn6
q'jadrenie:

Z hl'adiska odpadovdho hospod:irstva s hlusime s predajom vlSiie uvedenych pozemkov a

stavieb, k. u. Nivy za nasledovnjch podmienok:
1. Nakladat' s odpadmi v srilade so zikonom d.22312001 Z. z. o odpadoch aozmene a doplneni

niektorych zikonov a s nfm sivisiacimi privnymi predpismr.
2. Zabezpe(it' nakladanie s komunilnymi odpadmi vznikajircimi dinnost'ou pracovnikov na stavbe

v sulade so vieobecne ziudzn.im nariadenim hlavndho mesta SR Bratislaly d.l212001
o nakladani s komunilnymi odpadmi a drobnymi stavebnlmi odpadmi na fzemi hlavndho mesta
SR Bratislaq'r v zneni neskorSich predpisov a VZN hlalneho mesta SR Bratislaly d.l3/200,1.

i. Podas uZfvania pozemkov pravidelne zabezpedovaf distotu a poriadok.

S pozdravom /,a i ( ---\
T-^ _l_^+:^-- 

^ 
,]^*-^,,lng. I a anS /{oSlncovt

vedfca oddelenia 2ivotndho prostredia

Laurinskd 7 1. ll poschodie, a dveri215

/r,

TELEFON FAX
02159 35 62 69 A2/54 41 43 93

BANKOVE SPOJENIE
vuB 6327 A12|A2AA

INTERNET E,MAIL
www.bratislava.sk ozp@bratrsavask

reo
603 481
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Oddelenie sprdvy nehnulel.nosrr
tng. tvan KriStof
ved[ci oddelenia
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Vdi list disto/zo dria
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NaSe disio
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Mgr. eenndkovii
Bratislava
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cri'1 o*:::ti;ir1l'irna 
cKn paic' i. I 0 r 32i r.

\ypoe tove stredisko na CKN parc. a. 10132/20,v k. ri. Bratislava _ Nivy.
v nadvziznosti na vyssie uvedend vdm oznamujeme nasredovn6:

l"lff:#j lT,ll,;,AlfiU,"[,""ilT:',;|#j;?lij,f1,?800 zo dia ,0 02 ,ee8 v zneni

jl";:'.'.;1i'-11;il.i;;,151:*r:i",."',;ffi ii5:;J'T1,":iJtrlT!#;H'i:;ijii:j
l:?,'ifixr,*ilrl?#ltii"1,!p11Xq'"JlxTj".':::Tkv"';";;v;dr"ill',",uuo

n ale dislom znJ.itnrr" ,""aui,iavby 
neboli v niijomnej zmluve

:::::ii:':..:1''.ilffIil;]ffi',#iil3l;,1i,,'X'll.,l1-g"o,,ovanvch nehnute,nosri na

;ffi ;rtr*ffi l:[;i;i;;,:1ijti.,lr[*: jr;ii#th?r1"::J;H""jrii
Budt.rra a.lministratir v _ 7p ;. 1t tk

):!::iyblr admin. bujovy )r,'..-, ,o:r\tnceiane Bazova g _ Zp i. I 0q5 ( v suvislosti 
.

Garazovi hara - Zp i. 1733 
(v suvrslostt s admin' budovou so sirp i 172222) '

r rlrirze murovani _ Zp i. 0:52
LraraTe Baztrva g _ Zp i. I IJ7 (v suvislosti 

:
y Juvrsrosu s garaZovou halou so stip. i. l75jl),

P4macialne nam I li ,4. dveti 2OBTELEFoN FAxo2lss356523 oilr.uuo.o Eli[:"":rHi:i#rrrm;

Ziadost' o sfanovisko _ Od



Autodieliia - ZP t.. 1260
Dielila dalunicka ZP i..0520
Dieliia strojovii - ZP n.0521
Pristroj. vyvoj. dielila ZP t..0522
l-akoviia ZP t. 0523
V1voj. dielna ZP i. 1160 (v srivislosti s dieliou na CKN parcele t. 10132112).

Budova vyipodtov6l.to strediska - ZP (,. 1260
(v srivislosti s vipoitovim strediskom na CKN parcele i. ll0l32l20).

1. Aby nedoSlo k predlZeniu dohodnutej doby ndjmu v zmysle ust. S 676 odsek 2 zrikona
i. 4011961 Zb. Obdiansky zrikornik v zneni neskorSich predpisov, podalo hlavn6 mesto dia
26.03.2009 ndvrh na r'ypratanie prenajatyich nehnutel'nostf. V sirdasnosti je vedend sirdne
konanie na Okresnom sride Bratislava III pod sp. zn.:25Cb 15/2009. V predmetnom sridnom
konani bol uznesenim Okresndho sridu Bratislava III zamietnuty ndvrh na pripustenie
vcdl'ajSieho fdastnika na strane odporcu spolodnosti ALAND DAAE spol. s.r.o., Pri starom
letisku 12. 831 07 Bratislava. ICO: 35 852 615. Spolodnost' ALAND DAAE spol. s r. o. taktieZ
navrhovala preruSenie sirdneho konania. io hlavnd mesto povaZovalo za jeho neopodstatnend
predlZovanie. o ktor6 sa usiluje odporca so svojimi spriaznenimi osobami (nakol'ko konatcl'
spolodnosti Teclinickd sluZby Cistenie, spol. s r. o. je ziirovei otcom konatela spolodnosti
ALAND DAAE spol. s r. o.). Na zdklade Setreni ohl'adom stavu sridneho konania bolo zistend.
2e ako posledny zhznam v evidencii spisovej kanceliirie Okresn6ho sridu Bratialva III je
evidovanj fdaj o vrdteni spisovdho materidlu Krajskym sidom v Bratislave z d6vodu vyhlisenia
konkurzu na majetok odporcu. Listom zo dna 08.12.2010 Okesnyi srid Bratislava III upovedomil
hlavnd mesto o skutodnosti, Ze dia 16.07.2010 bol na majetok odporcu uznesenim
Okresnym siidom Bratislava I zo dia 08.07.2010 ryhldseny konkurz pod t. k. 4K 2ll20I0
(uvcrejnend v Obchodnom Vestniku diastka: OV 13612010) a spr6vcom konkurznej podstaty je
JUDr. Eduard Veternfk, Bazova 8. 821 08 Bratislava.

2. Hlavn6 mesto prihl6silo do konkurzndho konania pohfadiivky na niijomnom za
ll. polrok r. 2008. za dast' prvdho polroka r. 2009, ako aj prisluScnstvo a zmluvnd pokuty
vydislen6 v d6sledku oneskorenia so zaplatenim niijomndho za obdobie I. polrok r. 2008 dasf I.
polroka r. 2009. Nakofko pohl'adtivky hlavndho mesta prihliisend do konkurzn6ho konania
veden6ho na majetok odporcu boli na podnet veritel'a: Tibor Halada, Vietnamskii 12, Bratislava,
ICO 35 170 174 popretd, hlavnd mesto podalo dna 28.10.2010 niivrh na urdenie prarosti
popretlich pohl'adiivok. V stdasnosti je v danej prrivnej veci vedend sirdne konanie na Okresnom
sride Bratislava I pod sp. zn. 2 Cbi/92/2010. Pohl'adrivky hlavn6ho mesta boli uznand
diastodne, av5ak v dasti zapoditania investicif v areiili Vajnory - Pri Starom Letisku v sumc
18.028.47 € ie veden6 znaleckd dokazovanie.

In6 stdnc konania, anr
neevidujemc.

S pozdravom

informiicie o d'alSom stave uZivania aredlu tretimi osobami

::

il.-,1
Pr:rac: r:: - . rr , lr l

81499 [Jr:-,i s,,r
."1../'/'4,.---f'

Mgr. tdenka Mucl.rovd
poveren6 vedenim oddelenia.



Kúpna zmluva 
č. 048801681300 

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:        488016813 
IČO:                               603 481 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
I. 
Meno a priezvisko, rodné priezvisko:   
Dátum narodenia:  
Adresa trvalého pobytu:  
Rodné číslo:   
Bankové spojenie: 
Číslo telefónu: 
E-mail:  
(ďalej len kupujúci) 
(platí pre fyzickú osobu) 
II. 
Obchodné meno:  
Zastúpené: 
Adresa sídla:     
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu ............................,  
Oddiel: ..........., vložka č. ................   
IČO: 
Bankové spojenie:                   
Číslo účtu:   
Číslo telefónu: 
E-mail: 
(ďalej len kupujúci) 
(platí pre právnickú osobu) 
III. 
Meno a priezvisko, rodné priezvisko: 
Dátum narodenia:    
Adresa trvalého pobytu: 
Rodné číslo:  
Bankové spojenie: 
Číslo živnostenského oprávnenia: 
Číslo telefónu: 
E-mail:   
(ďalej len kupujúci) 
(platí pre fyzickú osobu – podnikateľa) 

 



  

Článok I. 
 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Nivy, pozemkov registra „C“ 
evidovaných na LV č. 797: 
parc. č. 9885 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  873 m2,  
parc. č. 10132/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2382 m2,  
parc. č. 10132/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere    75 m2, 
parc. č. 10132/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere   110 m2,  
parc. č. 10132/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7723 m2,  
parc. č. 10132/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2367 m2, 
parc. č. 10132/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1080 m2,  
ako aj nasledovných stavieb evidovaných na LV č. 797: 
stavby súp. č. 17222 – administratívna budova, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 
9885,  
stavby súp. č. 17531 – Garážová hala, Bazová 8, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 
10132/1,  
stavby súp. č. 17532 – Dielňa, Bazová 8, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 
10132/12,  
stavby súp. č. 17533 – Výpočtové stredisko, Bazová 8, postavenej na pozemku registra „C“ 
parc. č. 10132/20.  
 
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrese Bratislava II, v obci Bratislava – Mestská časť 
Ružinov.   
 

Článok II. 
 

1) Predávajúci dňa 17.6.2013 vyhlásil v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, a podľa §§ 281 a nasl. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších predpisov, obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva 
k nehnuteľnostiam uvedeným v článku I. tejto zmluvy.  
 
2) Prevod nehnuteľností uvedených v článku I. tejto zmluvy formou obchodnej verejnej 
súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa .................... uznesením č. ...................... 
 
 

Článok III. 
 
1) Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v článku I. tejto zmluvy, nachádzajúce 
v k. ú. Nivy, pozemky registra „C“ evidované na LV č. 797: 
parc. č. 9885 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 873 m2,  
parc. č. 10132/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2382 m2,  
parc. č. 10132/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2,  
parc. č. 10132/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2,  
parc. č. 10132/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7723 m2, 
parc. č. 10132/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2367 m2,  
parc. č. 10132/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1080 m2,  
ako aj nasledovné stavby evidované na LV č. 797: 
stavbu súp. č. 17222 – administratívna budova, postavenú na pozemku registra „C“ parc. č. 
9885,  



  

stavbu súp. č. 17531 – Garážová hala, Bazová 8, postavenú na pozemku registra „C“ parc. č. 
10132/1,  
stavbu súp. č. 17532 – Dielňa, Bazová 8, postavenú na pozemku registra „C“ parc. č. 
10132/12, 
stavbu súp. č. 17533 – Výpočtové stredisko, Bazová 8, postavenú na pozemku registra „C“ 
parc. č. 10132/20, 
 
za cenu ........................,- Eur (slovom ................................ Eur) kupujúcemu, ktorý ich 
kupuje za túto cenu v celosti do svojho výlučného vlastníctva. Predaj sa uskutočňuje podľa § 
9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov. 
          
(Ak budú nehnuteľnosť kupovať manželia do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 
potom slová „do výlučného vlastníctva“ nahradia slovami „do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov“. Ak budú kupujúci kupovať nehnuteľnosti do podielového 
spoluvlastníctva, potom slová „do výlučného vlastníctva“ nahradia slovami „do podielového 
spoluvlastníctva“ a uvedú veľkosti podielov.)  
               
2) Kupujúci berie na vedomie, že ako vybratý účastník v obchodnej verejnej súťaži podlieha 
v súlade s bodom 5.17. súťažných podmienok schváleniu v Mestskom zastupiteľstve hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 
3) Kupujúci dáva svojím podpisom na tejto zmluve súhlas k tomu, aby predávajúci v čase 
podpisovania kúpnej zmluvy doplnil v článku III. v bode 4 tejto zmluvy dátum schválenia 
vybratého účastníka v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj číslo 
uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorým bol vybratý účastník schválený. 
 
4) Vybratého účastníka, t. z. kupujúceho, schválilo mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy na svojom zasadnutí dňa ..................... uznesením č. ........................ 
  

 
Článok IV.  

 
1) Kupujúci vyhlasuje, že dňa ................ zložil na  účet  predávajúceho č. 25824903/7500 
vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol: .............., finančnú  
zábezpeku  vo  výške ...............,... Eur, ktorá sa započítava podľa podmienok obchodnej 
verejnej súťaže do kúpnej ceny. 
 
2) Kupujúci dáva svojím podpisom na tejto zmluve súhlas k tomu, aby predávajúci v čase 
podpisovania kúpnej zmluvy doplnil v článku IV. v bode 3 tejto zmluvy výšku doplatku 
kúpnej ceny ako rozdiel medzi kúpnou cenou celkom a zaplatenou finančnou zábezpekou. 
 
3) Kupujúci je povinný uhradiť doplatok kúpnej ceny vo výške .............. Eur  na účet 
predávajúceho č. 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,  
variabilný symbol č. 488016813 naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy 
druhou zmluvnou stranou, a to na základe fotokópie kúpnej zmluvy podpísanej oboma 
zmluvnými stranami. V tej istej lehote kupujúci uhradí na účet a variabilný symbol uvedené 
v tomto odseku náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 55/2013 znalca Ing. 
Viliama Antala zo dňa 24.4.2013 vo výške 1900,00- Eur.  



  

4) Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 
podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami, má sa za to, že obe zmluvné strany od 
tejto zmluvy odstúpili a táto zmluva sa od počiatku zrušuje.    
 
V prípade zrušenia zmluvy sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
 
 

Článok V. 
 

1) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v článku I. 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 článku I., ktoré sú prílohou vyhlásenia 
obchodnej verejnej súťaže, a to s územnoplánovacou informáciou zo dňa 8.4.2013, so 
súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 23.4.2013, so stanoviskom oddelenia 
územného plánovania, referátu generelov technickej infraštruktúry zo dňa 4.4.2013, so 
stanoviskom oddelenia mestskej zelene zo dňa 23.4.2013, so stanoviskom oddelenia 
životného prostredia zo dňa 16.4.2013; kupujúci berie tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje 
sa dodržiavať podmienky v nich stanovené. 
 
3) Podľa znaleckého posudku č. 55/2013 zo dňa 24.4.2013 vyhotoveného Ing. Viliamom 
Antalom  všeobecná hodnota pozemkov registra „C“ evidovaných na LV č. 797, parc. č. 
9885, parc. č. 10132/1, parc. č. 10132/5, parc. č. 10132/11, parc. č. 10132/12 a parc. č. 
10132/20 predstavuje sumu vo výške 2 528 944,65 a vychádza z jednotkovej hodnoty 173,99 
Eur/m2.  
 
Všeobecná hodnota stavieb evidovaných na LV č. 797 predstavuje sumu vo výške 321 730,34 
Eur, pričom stavba súp. č. 17222 – administratívna budova, postavená na parc. č. 9885 bola 
ocenená sumou 179 954,87 Eur, stavba súp. č. 17531 – Garážová hala, Bazová 8, postavená 
na parc. č. 10132/1 bola ocenená sumou 37 755,30 Eur, stavba súp. č. 17532 – Dielňa, Bazová 
8, postavená na parc. č. 10132/12 bola ocenená sumou 44 939,61 Eur a stavba súp. č. 17533 – 
Výpočtové stredisko, Bazová 8, postavená na parc. č. 10132/20 bola ocenená sumou 59 
080,56 Eur.  
 
Príslušenstvo bolo ocenené nasledovne: kotolňa na časti pozemku registra „C“ parc. č. 
10132/12 bola ocenená na 11 581,36 Eur, studňa nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ 
parc. č. 10132/11 bola ocenená na 110,20 Eur, spevnená plocha  – nádvorie na parc. č. 
10312/11 bola ocenená na 3 554,17 Eur, vjazd do suterénu garážovej haly súp. č. 17531 bol 
ocenený na 52,32 Eur, umývacia rampa na parc. č. 10132/11 bola ocenená na 1680,36 Eur a  
vsakovacia jama na parc. č. 10132/11 bola ocenená na 42,80 Eur. Všeobecná hodnota 
príslušenstva spolu predstavuje sumu vo výške 17 021,21 Eur.   

 
 

Článok VI. 
 
1) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o iných dlhoch, bremenách alebo iných 
právnych povinnostiach, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 2 až 5 tohto článku.  

 



  

2) Kupujúci berie na vedomie, že na Okresnom súde Bratislava III  je medzi navrhovateľom 
Hlavným mestom SR Bratislava a odporcom spoločnosťou Technické služby – Čistenie, spol. 
s.r.o., so sídlom na Svätoplukovej 31 v Bratislave, IČO: 31 362 061, vedený súdny spor pod 
sp. zn. 25 Cb 45/2009 o vypratanie nehnuteľností, ktoré sú predmetom tohto predaja. 
V súčasnosti je súdne konanie zo zákona prerušené, z dôvodu vyhláseného konkurzu na 
majetok odporcu uznesením Okresným súdom Bratislava I zo dňa 8.7.2010 pod č. 4K 
21/2010. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Eduard Veterník. Kupujúci 
sa zaväzuje, že vstúpi do súdneho konania sp. zn. 25 Cb 45/2009 namiesto navrhovateľa.  
 
3) Kupujúci ďalej berie na vedomie, že na časť predmetu predaja - nebytové priestory  
o celkovej výmere 20 m2, ktoré sa nachádzajú pod stavbou súp. č. 17531 - Garážová hala, 
Bazová 8, je uzatvorená zmluva o nájme č. 07 83 0470 09 00 na dobu neurčitú.  
V súvislosti so zmenou vlastníctva predmetu predaja podľa tejto kúpnej zmluvy 
kupujúci vstúpi v súlade s § 680 ods. 2 Občianskeho zákonníka do právneho postavenia 
prenajímateľa vo vzťahu k tomuto nájomcovi. 
 
4) Kupujúci berie na vedomie, že dva nebytové priestory, jeden nachádzajúci sa v stavbe súp. 
č. 17531 – Garážová hala, Bazová 8 a druhý nachádzajúci sa v stavbe súp. č. 17222 – 
administratívna budova. sú užívané bez právneho dôvodu inými osobami. 
 
5) Kupujúci berie na vedomie, že stavba súp. č. 17222 – administratívna budova podľa LV č. 
797 postavená na pozemku registra „C“ parc. č. 9885 presahuje zastavanou plochou 
jednotlivých podlaží na pozemok registra „C“ parc. č.  10130 vo vlastníctve spoločnosti 
GEFAMIN, s.r.o., so sídlom Štefanovičová 12 v Bratislave.    

 
6) Predávajúci ďalej vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto 
kúpnej zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.  
 
7) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v článku I. tejto zmluvy, dobre 
známy a sú mu známe skutočnosti uvedené v odseku č. 2 až 5 tohto článku, a že nehnuteľnosti 
kupuje v takom stave, v akom ku dňu podpísania tejto zmluvy stoja a ležia.  

 
 

 
 

Článok VII. 
 
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 podá predávajúci do 10 dní po zaplatení kúpnej 
ceny a nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku – za ich zaplatenie sa považuje ich 
pripísanie na účet predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje odovzdať kolkové známky potrebné 
na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností kontaktnej osobe predávajúceho uvedenej 
v bode 3 vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže najneskôr do zaplatenia kúpnej ceny. 
V opačnom prípade sa plynutie 10-dňovej lehoty na podanie návrhu na vklad do katastra 
nehnuteľností posúva odo dňa doručenia kolkových známok a zaplatenia ďalších 
požadovaných nákladov.   



  

 
4) Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predávanej nehnuteľnosti 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) 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. 
 
 

Článok VIII. 
 
1)  Kúpna  zmluva  je  vyhotovená  v 6 rovnopisoch  s platnosťou  originálu, z ktorých                       
2 exempláre 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 najneskôr do 10 dní odo 
dňa zaplatenia kúpnej ceny.  

 
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. 

 
3) Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
 
V Bratislave, dňa ..........................                                 V Bratislave, dňa .......................... 
 
 
PREDÁVAJÚCI:                                                          KUPUJÚCI: 
   
 
 
                    
 
......................................................                                  .......................................................  
za Hlavné mesto SR Bratislavu                                     
Milan  F t á č n i k                              
primátor                                                                                                                                                                                                                                                         









       

       
 

      
 

       
 

         



        
 

      
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
      
 
      
 
  
 
 
 
 

                 
 
                 
 
                
 
 
           


