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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí prevod nehnuteľností v k. ú . Staré Mesto, a to : 
 

stavby so súpisným číslom 7433, stojacej na pozemkoch parc. č. 8703/5 a 8704/4 

stavby so súpisným číslom 2394, stojacej na pozemku parc. č. 8704/3  

spolu s príslušenstvom a  

pozemku registra „C“ KN parc. č. 8703/5, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 156 m2 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 8704/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1123 m2 

pozemku registra „C“ KN parc. č.8704/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1367 m2, 

zapísaných na LV č. 8225, 

Okresnému súdu Bratislava I., so sídlom na Záhradníckej 10,  Bratislava, za cenu                    
3 693 962,25 Eur, s podmienkami : 
 

1. Kúpna zmluva bude zo strany žiadateľa podpísaná najneskôr do 60 dní od schválenia tohto 
uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
2. Kúpna zmluva bude obsahovať ustanovenie, že kupujúci kúpnu cenu uhradí najneskôr do 60 

dní odo dňa, keď zmluva nadobudne obligačnoprávnu účinnosť. 
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že žiadateľ plánuje prevádzané 
nehnuteľnosti využiť pre zabezpečenie celospoločensky prospešného účelu - zabezpečenia sídla 
Okresného súdu Bratislava I. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dôvodová správa 



 
PREDMET :  Návrh na predaj nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, pozemky a stavby  
 na ulici Lazaretská – Cukrová do vlastníctva Slovenskej republiky –  
 Okresného súdu Bratislava I. ako prípadu hodného osobitného 
 zreteľa 
 
ŽIADATE Ľ   :  SR - Okresný súd Bratislava I. 
    Záhradnícka 10 
    812 44 Bratislava    
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.  druh pozemku   výmera v m2      
8703/5  zastavané plochy a nádvoria     156 m2 
8704/3  zastavané plochy a nádvoria   1123 m2 
8704/4  zastavané plochy a nádvoria   1367 m2 
Spolu :       2646 m2 

v k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 8225 

ŠPECIFIKÁCIA STAVIEB  

- stavba so súpisným číslom 7433, stojaca na pozemkoch parc. č. 8703/5 a 8704/4 

- stavba so súpisným číslom 2394, stojaca na pozemku parc. č. 8704/3  

v k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 8225. K stavbám prináleží aj príslušenstvo.   

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA PREVÁDZANÝCH NEHNUTE ĽNOSTÍ 
 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty prevádzaných nehnuteľností bol spracovaný Znalecký posudok 
č. 139/2013 zo dňa 20. 5. 2013, ktorý bol vypracovaný Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej 
univerzity v Žiline. Celková hodnota prevádzaných nehnuteľností  predstavuje sumu 3 693 962,25 
EUR . 

 

TECHNICKÝ POPIS OBJEKTOV  

 

OBJEKTY  

Lazaretská 3 – ide o budovu, v ktorej v minulosti sídlila základná škola. Budova je čiastočne 
podpivničená, s dvomi nadzemnými podlažiami a povalovým priestorom, ktorý nie je stavebne 
upravený. Je priamo prístupná z Lazaretskej ulice ako aj z dvornej časti. Má samostatné pripojenie 
na vodovod, kanalizáciu aj elektrinu, v suterénnych priestoroch má rozvod plynu. 
 
Objekt je členený na dva kolmo na seba nadväzujúce trakty : 
 

1. Trakt v ulici Lazaretskej  – dvojpodlažná budova školy klasifikovaná ako budova učební 
 

Dispozičné riešenie :  
- 1. podzemné podlažie  (suterén) – schodisko, skladové priestory, chodba 
- 1. nadzemné podlažie : chodba, schodisko, sociálne priestory, niekdajšie učebne, malá telocvičňa 
- 2. podzemné podlažie : schodisko, chodba, niekdajšie priestory učební, sociálne priestory, 
kabinety 
 
 



Technický stav je nevyhovujúci, prejavuje sa najmä v prvkoch krátkodobej životnosti, ktoré 
v niektorých prípadoch úplne chýbajú (prevažná časť elektroinštalácie, zdravotechniky 
a vykurovania, zasklenia okien a dverí, znehodnotenie vnútorných povrchových úprav atď.). 
Murované steny v suteréne a na 1. podlaží sú navlhnuté, na vyšších podlažiach viditeľne zatečené.  

 
2. Trakt v dvornej časti, užívaný ako telocvičňa s príslušenstvom 

Dispozičné riešenie : 
- 1. nadzemné podlažie – pôvodná stavba – telocvičňa, pristavaná časť – sklad, náraďovňa. 

 
Technický stav objektu je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave, ktorý sa prejavuje predovšetkým 
pri v prvkoch krátkodobej životnosti, ktoré v niektorých prípadoch úplne chýbajú (prevažná časť 
elektroinštalácie, poškodenie vonkajších omietok).Murované steny sú navlhnuté, na mnohých 
miestach viditeľné zatečenie stien a stropov. 
 
Cukrová 3 – budova bola realizovaná ako prístavba k pôvodnej budove ZŠ na Lazaretskej ulici 
v roku 1919. V roku 1992 bola k objektu realizovaná prístavba trojpodlažnej budovy, zapustená 
v dvornej časti objektu. Pôvodný objekt z roku 1919 je čiastočne podpivničený, z ulice Cukrovej 
má zrealizované dve nadzemné podlažia, z dvornej časti má vybudované v časti dve a v časti tri 
nadzemné podlažia. Prístavba z roku 1992 má vybudované tri nadzemné podlažia a nie je 
podpivničená. 
 
Dispozičné riešenie : 
1. podzemné podlažie – schodisko s podschodiskovým priestorom, kotolňa, sklady, chodba so 
schodiskom, pivnica 
1. nadzemné podlažie –  
Pôvodná stavba : chodba, schodisko, sociálne priestory, niekdajšie učebne, niekdajšia jedáleň 
s kuchyňou a zázemím, chodba, schodisko, sociálne priestory 
Prístavba vo dvore: administratívne priestory (vedenie školy), zborovňa, chodba, priestor pre 
umiestnenie elektromera 
2. nadzemné podlažie  
Pôvodná stavba : schodisko, chodba, niekdajšie priestory učebí, sociálne priestory, schodisko 
s chodbou 
Prístavba : kabinet a tri učebne 
3. nadzemné podlažie a podkrovie 
sklady, zázemie školy, chodba, archív 
Prístavba: 
kabinet, tri učebne 
 
Technický stav je nevyhovujúci, čo sa prejavuje najmä v prvkoch krátkodobej životnosti, ktoré 
v niektorých prípadoch úplne chýbajú (prevažná časť elektroinštalácie, zdravotechniky 
a vykurovania). Murivo je zvlhnuté a na mnohých miestach je viditeľné zatečenie stien a stropov.  
 
K objektom prináleží príslušenstvo, ktoré je podrobnejšie opísané v špecifikácií. 
 
SKUTKOVÝ STAV   
 
 Hlavnému mestu SR Bratislava bola adresovaná písomná žiadosť ministra spravodlivosti 
JUDr. Tomáša Boreca, ktorou požiadal o prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na Lazaretskej 
3 – Cukrovej 1 z dôvodu zabezpečenia vhodných priestorov pre fungovanie Okresného súdu 
Bratislava I.  
 
 V súčasnosti Okresný súd Bratislava I, sídli vo vypožičaných priestoroch, ktoré sú 
z hľadiska bezpečnostných, zdravotných i priestorových absolútne nevyhovujúce. Táto skutočnosť 



následne spôsobuje nemožnosť riešiť značne poddimenzované personálne zabezpečenie súdu, čo 
má vplyv na jeho chod a komplikuje plynulosť rozhodovacieho procesu. 
 
 Keďže ide o Okresný súd Bratislava I., je jednou z priorít zabezpečiť sídlo priamo 
v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.  
 
 V prevádzanom objekte v minulosti sídlila ZŠ Lazaretská, avšak rozhodnutím č. CD-2005-
22753/33974-1:098/ZŠ, zo dňa 6. 12. 2005 bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky k 31. 12. 2005. Z tohto dôvodu bola taktiež odňatá správa mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto a vrátenie objektov a pozemkov pod priamu správu hlavného mesta.  
 
 V súčasnosti možno konštatovať, že objekty sú prázdne, nevyužívané, v technicky 
i hygienicky nevyhovujúcom stave a hlavnému mestu z nich neplynie žiaden úžitok. 
 
 Prevod sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením      
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ďalších predpisov 
z dôvodu, že prevodom nehnuteľností sa zabezpečí sídlo pre Okresný súd Bratislava I. a ide teda 
o saturovanie verejného záujmu. 
 
 
Oddelenie územného rozvoja mesta 
ide o územie s kompaktnou zástavbou 
Oddelenie územných generelov a GIS 
bez pripomienok 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 
bolo požiadané  
Súborné stanovisko za oblasť dopravy 
bez pripomienok 
Oddelenie finančné 
bolo požiadané 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
bez pohľadávok 
 
Stanovisko starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto je  súhlasné 
 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 10 .06. 2013 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer predať uvedené nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 918/2013 zo dňa 13. 06.  
2013 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať „Návrh na predaj nehnuteľností 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov a stavieb na ulici Lazaretská – Cukrová,  do 
vlastníctva SR - Okresného súdu Bratislava I.,  ako prípadu hodného osobitného zreteľa“. 
 

































Kúpna zmluva 
č.  

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: 488014813 
IČO:   603 481 

 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
a 
 
 Slovenská republika  

správca majetku štátu - Okresný súd Bratislava I.  
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava 
zastúpený:   
Peňažný ústav: Štátna pokladnica.  
Číslo účtu:  7000145287/8180 
IČO:   00 039 471 
 
(ďalej len „kupujúci“) 

 
 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

 
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV 

č. 8225, a to : 
  
1.1. pozemku registra „C“ KN parc. č. 8703/5, zastavané plochy a nádvoria vo výmere       
156 m2 
1.2. pozemku registra „C“ KN parc. č. 8704/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere     
1123 m2 
1.3. pozemku registra „C“ KN parc. č. 8704/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere     
1367 m2 
1.4. stavby so súpisným číslom 7433, stojacej na pozemkoch parc. č. 8703/5 a 8704/4 
1.5. stavby so súpisným číslom 2394, stojacej na pozemku parc. č. 8704/3  
ako aj príslušenstva k týmto stavbám, a to :  
1. 6. vodovodnej prípojky na pozemkoch parc. č. 21768/5, 21768/5 
1.7. kanalizačnej prípojky  na pozemku parc. č. 21768/5 
1.8. kanalizačného rozvodu na pozemku parc. č. 8703/1 
1.9. kanalizačnej šachty na pozemku parc. č. 8703/1 
1.10. dažďovej kanalizácie na pozemku parc. č. 8703/1 
1.11. prípojky plynu  na pozemku parc. č. 8704/3 a 21768/5 
1.12. komínu na pozemku parc. č. 8703/1 
1.13. spevnených plôch okolo budovy na pozemkoch parc. č. 8703/5, 8704/3 a 8704/4 
ktoré sú popísané v Znaleckom posudku č. 139/2013, vypracovanom Ústavom súdneho 
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. 



 
2. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva všetky pozemky 

a stavby spolu s príslušenstvom, ktoré sú uvedené v Čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy (ďalej len 
„predmet kúpy“).  

 
 

Čl. 2 
Kúpna cena a spôsob jej úhrady 

 
1.  Predávajúci predáva predmet kúpy za kúpnu cenu 3 693 962,25,-EUR, (slovom: tri 

milióny šesťstodeväťdesiattritisíc deväťstošesťdesiatdva eur dvadsaťpäť centov) 
kupujúcemu, ktorý ho za túto cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva. Spolu 
s kúpnou cenou sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu aj náklady na vypracovanie 
znaleckého posudku vo výške       ,- Eur.  

2.  Prevod predmetu kúpy schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom zasadnutí dňa ......2013, uznesením 
č. ......./2013. 

3.  Kupujúci je povinný uhradiť celú dohodnutú kúpnu cenu a náklady na vypracovanie 
znaleckého posudku na účet predávajúceho č. 25826343/7500, vedený v ČSOB, a.s., 
variabilný symbol  č.   v celosti do 60 dní odo dňa obligačnoprávnej účinnosti 
tejto kúpnej zmluvy. 

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. 

  
 

Čl. 3 
Ocenenie predmetu zmluvy 

 
1.  Všeobecná hodnota  predmetu kúpy v sume 3 693 962,25 EUR bola stanovená 

Znaleckým posudkom č. 139/2013 zo dňa 20. 5. 2013, vyhotoveným Ústavom súdneho 
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline nasledovne: 

  
1.1 Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená v sume 1 517 666,22 EUR, z toho : 
     - parc. č. 8703/5  573,57 EUR/m2 celkom  89 476,92 EUR 
     - parc. č. 8704/3 573,57 EUR/m2 celkom           644 119,11 EUR 
     - parc. č. 8704/4 573,57 EUR/m2 celkom           784 070,19 EUR  
        
1.2. Všeobecná hodnota stavieb bola stanovená v sume 2 167 875,78 EUR, z toho 

- stavba so súpisným číslom 7433 (Cukrová 1) v sume 1 520 315,- EUR 
- stavba so súpisným číslom 2394 (Lazaretská 3) v sume  647 560,70,- EUR  
       

1.3. Všeobecná hodnota príslušenstva k stavbám bola stanovená sumou 8420,25 EUR, z toho 
- vodovodná prípojka      323,09 EUR 
- kanalizačná prípojka      390,60 EUR 
- kanalizačný rozvod    1 173,58 EUR 
- kanalizačná šachta          417,53 EUR 
- dažďová kanalizácia   5 121,11 EUR  
- prípojka plynu           101,61 EUR 
- komín             422,85 EUR  



- spevnené plochy okolo budovy     469,88 EUR 

 

Čl. 4 
Vyhlásenie predávajúceho 

 
1.  Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť, že by na predmete kúpy resp. ktorejkoľvek 

jeho časti viazli 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 kúpy.  
 
 

Čl. 5 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1.  Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného 

upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak kupujúci 
nezaplatí  kúpnu cenu v stanovenej lehote. 

2. Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 

 
 

Čl. 6 
Osobitné ustanovenia 

 
1.  Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy dobre známy a že ho kupuje v takom stave, 

v akom sa nachádza. 
2.  Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľností uvedených v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy, a to 
so stanoviskom oddelenia územného plánovania a rozvoja mesta zo dňa  , referátu 
generelov technickej infraštruktúry zo dňa  , so súborným stanoviskom za oblasť 
dopravy zo dňa  , oddelenia mestskej zelene zo dňa 11.01.2013, kupujúci berie tieto 
stanoviská na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v nich stanovené.  

3.  Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   

 
 

Čl. 7 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

 
1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, 

obligačnoprávnu účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 
1 Občianskeho zákonníka a vecnoprávnu účinnosť dňom povolenia vkladu vlastníckeho 
práva katastrom nehnuteľností. 

2.  Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci pri dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny a nákladov na 
vyhotovenie znaleckého posudku – za ich zaplatenie sa považuje pripísanie na účet 
predávajúceho. V prípade, ak predávajúci nepodá návrh na vklad vlastníckeho práva na 
Správu katastra pre hl. mesto SR Bratislavu do 5 pracovných dní odo dňa splnenia 
podmienok uvedených v tomto odseku zmluvy, zaväzuje sa predávajúci zaplatiť 
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05%  z kúpnej ceny za každý deň omeškania. . 

3.  Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predávaným nehnuteľnostiam vkladom do 
katastra nehnuteľností. 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. 



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

5.  Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci..    
6.  Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho 

práva v prospech kupujúceho si zmluvné strany odovzdajú predmet kúpy do užívania 
preberacím a odovzdávacím protokolom. Na zabezpečenie odovzdania predmetu kúpy 
a podpis protokolu sa za predávajúceho poveruje ........................ a za kupujúceho 
....................... Predmet kúpy sa považuje za odovzdaný dňom podpisu uvedeného 
protokolu alebo dňom odopretia podpisu ktoroukoľvek zmluvnou stranou. 

 
 

Čl. 8  
Záverečné ustanovenia  

 
1.  Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a  zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

2.  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. 

 
3. Kúpna zmluva je vyhotovená v 10 - ich exemplároch, 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 jeden exemplár za účelom splnenia povinností vyplývajúcich 
jej z tejto zmluvy, dva rovnopisy kupujúcemu predávajúci odovzdá až po podaní návrhu 
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

4.  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  Ftáčnik                
        





 

 
 
 

 


