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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 v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti  v k. ú. Rusovce, 
novovytvoreného pozemku  parc. č. 590/2 – záhrady vo výmere 220 m2, ktorý vznikol podľa 
GP č. 02/2013, zo dňa 27. 02. 2013, z pozemku parc. č. 590/2 – záhrady vo výmere 274 m2, 
evidovaného ako pozemok registra „C“ zapísaného na LV č. 1779, Rastislavovi Lehotskému,  
trvale za cenu 143,00 Eur/m2,  t. z. za cenu celkom  31 460,00 Eur,  
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa 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.  
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prevádzaný pozemok tvorí zaburinený, 
nevyužiteľný, prícestný pás pozemku, ktorý z časti zabezpečuje prístup k susednému pozemku 
registra „C“ parc. č. 590/1 – záhrady vo výmere 474 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 
220, ktorý je vo výlučnom vlastníctve kupujúceho. Kúpou novovytvoreného pozemku parc.            
č. 590/2, k. ú. Rusovce, si kupujúci usporiada vzťah k pozemku slúžiacemu ako prístup peši 
k nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúceho, dôjde k sceleniu pozemkov a ku skvalitneniu 
užívania pozemku vo vlastníctve kupujúceho.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na predaj novovytvoreného pozemku  
v k. ú. Rusovce, registra „C“, parc. č. 590/2,  
ako prípadu hodného osobitného zreteľa  

 
ŽIADATE Ľ   : Rastislav Lehotský 
      
           
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU  
 
parc. č.  druh pozemku výmera celkom m2     výmera v m2                 pozn.  
590/2   záhrady          274    220                GP č. 02/2013 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku registra „C“ parc. č. 590/2 – 
záhrady vo výmere 274 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1779. Pozemok nie je v správe 
mestskej časti Bratislava – Rusovce. Dotknutý pozemok je situovaný pozdĺž komunikácie 
Vývojová ulica a dlhodobo nie je využívaný hlavným mestom SR Bratislavou. K pozemku 
neevidujeme žiadnu nájomnú zmluvu ani žiadne nároky tretích osôb. Žiadateľ je výlučným 
vlastníkom pozemku registra „C“ parc. č. 590/1 – záhrady vo výmere 474 m2, k. ú. Rusovce, 
zapísaného na LV č. 220. Kupujúci má záujem začať využívať predmet prevodu a skvalitniť si 
tak užívanie pozemku parc. č. 590/1 k. ú. Rusovce, ktorého je vlastníkom.  
 Starosta mestskej časti Bratislava – Rusovce v stanovisku zo dňa 20.06.2010 
upozorňuje, že dotknutý pozemok je z časti v zábere navrhovanej komunikácie a požiadal 
o vytvorenie územnej rezervy. Z tohto dôvodu pristúpilo hlavné mesto SR Bratislava 
k vytvoreniu nových pozemkov registra „C“ parc. č. 590/2  - záhrady o výmere 220 m2, k. ú. 
Rusovce, ktorá vznikla podľa GP č. 02/2013, zo dňa 27.02.2013 vyhotoveného Ing. Martinom 
Kurillom - GPK, so sídlom Blumentálska 8, Bratislava, IČO: 41 533 372 z pozemku registra 
„C“ parc. č. 590/2 k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1779, ktorá tvorí predmet prevodu 
a parc. č. 590/8 – záhrady vo výmere 54 m2, k. ú. Rusovce, ktorá vznikla podľa Geometrického 
plánu č. 02/2013, zo dňa 27.02.2013 z pozemku parc. č. 590/2 k. ú. Rusovce a predstavuje 
územnú rezervu pre výstavbu novej komunikácie. Vybudovanie a následná správa navrhovanej 
komunikácie sú plne v kompetencií a záujme mestskej časti Bratislava – Rusovce. Hlavné 
mesto SR Bratislava preto vyšlo v ústrety mestskej časti a zabezpečilo požadovanú územnú 
rezervu na svojom pozemku. Starosta mestskej časti podmienil súhlas s prevodom dotknutého 
pozemku požiadavkou zriadenia vecného bremena k časti pozemku vo vlastníctve žiadateľa. 
Žiadateľ bol so žiadosťou o zriadenie vecného bremena oslovený, avšak s bezodplatným 
vecným bremenom nesúhlasil. Na odplatné vecné bremeno, ktorým by sa saturovala potreba 
mestskej časti nemá hlavné mesto SR Bratislava finančné prostriedky. Upozorňujeme, že 
komunikáciu bude budovať príslušná mestská časť, ktorej povinnosťou bude vysporiadať 
vzťahy k pozemkom dotknutých výstavbou komunikácie. Prevodom špecifikovaného pozemku 
nenastane vo vzťahu k plánovanej komunikácií odlišný stav, aký je dnes. Do kúpnej zmluvy 
bolo zakomponované upozornenie, že mestská časť Bratislava – Rusovce pripravuje 
v budúcnosti výstavbu výhľadovej upokojenej komunikácie, ktorá bude situovaná na 
novovytvorenom pozemku parc. č. 590/9 k. ú. Rusovce, ktorý vznikol podľa GP č. 02/2013, zo 
dňa 27.02.2013 z pozemku parc. č. 590/1 k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 220 vo 
vlastníctve kupujúceho.   
 
 
 
 



 Žiadateľ na vlastné náklady zabezpečil raz ročne kosenie náletovej zelene 
a starostlivosť o dreviny nachádzajúce sa na prevádzanom pozemku, aby tak aspoň z časti 
zamedzil zaburineniu porastov. Kupujúci predmetný pozemok doposiaľ nevyužíva. Z tohto 
dôvodu  nepožaduje hlavné mesto SR Bratislava od žiadateľa zaplatenie finančnej čiastky za 
užívanie pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 
 Podľa znaleckého posudku č. 51/2013 zo dňa 07.04.2013, vyhotoveného znalcom               
Ing. Viliamom Antalom, Levočská č. 11, Bratislava, IČO: 51 051 186 bola všeobecná hodnota 
pozemku parc. č. 590/2 k. ú. Rusovce stanovená na sumu celkom 31 328,00 Eur, t. z.                
142,40 Eur/m2.     
 Predaj uvedeného pozemku sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov s tým, že obecné zastupiteľstvo musí rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov.  
 Zámer previesť uvedenú nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa bude 
v lehote najneskôr 15 dní pred prerokovaním v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy zverejnený na úradnej tabuli magistrátu a na internetovej stránke hl. mesta 
www.bratislava.sk.     
 
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 je pozemok parc. č. 590/2, funkčné využitie územia: malopodlažná 
zástavba obytného územia, číslo funkcie 102. 
Oddelenie územného plánovania, Referát generelov TI: 
Bez pripomienok.  
Súborné stanovisko za oblasť dopravy: 
Oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy konštatuje, že z hľadiska dopravného 
plánovania k predaju časti pozemku v zmysle priložených zákresov, ktoré vymedzujú rezervu 
na umiestnenie výhľadovej upokojenej komunikácie nemá pripomienky.  Z hľadiska prevádzky 
dopravy sa nevyjadrujú, predaj sa netýka miestnych komunikácií I. a II. triedy. Oddelenie 
cestného hospodárstva uvádza, že za účelom pričlenenia k susednému pozemku parc. č. 590/1 
vo vlastníctve žiadateľa nemajú pripomienky. Prevodom nepríde k zásahu do komunikácie 
a zariadení verejného osvetlenia v správe OCH.  
Oddelenie mestskej zelene: 
S predajom pozemku súhlasia za podmienok:  
- rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pri 
zabezpečovaní údržby a starostlivosti o dreviny, ktoré sa na dotknutom pozemku nachádzajú, 
- zabezpečovať pravidelnú údržbu, starostlivosť, čistotu a poriadok na dotknutej časti pozemku 
ako i v jej okolí,  
o vyjadrenie k zabezpečovaniu zneškodňovania komunálneho odpadu oprávnenou osobou je 
potrebné požiadať oddelenie životného prostredia, 
zapracovať požiadavky oddelenia mestskej zelene do kúpnopredajnej zmluvy.  
Oznámenie finančného oddelenia o pohľadávkach: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.   
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Rusovce 
Starosta mestskej časti  Bratislava – Rusovce udelil súhlasné stanovisko k predaju pozemku 
registra „C“ parc. č. 590/2 s požiadavkou, aby sa časť pozemku parc. č. 590/2 vyznačená na 
snímke z katastrálnej mapy ako plocha „A“ odčlenila za účelom vytvorenia územnej rezervy 
určenej na stavbu novej komunikácie. Zároveň starosta mestskej časti Bratislava – Rusovce 



požiadal o zabezpečenie vecného bremena k časti pozemku parc. č. 590/1 vo vlastníctve 
žiadateľa v rozsahu vyznačenom na priloženej snímke z katastrálnej mapy ako plocha „B“, 
ktorá je taktiež dotknutá výstavbou novej komunikácie.  
 
 
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 uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































Kúpna zmluva 
č. 048801481300 

 
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 
 
 Rastislav Lehotský, rod. Lehotský  
 dátum narodenia:   
 rodné číslo:   
 trvale bytom:    
 štátna príslušnosť: SR 
 

 (ďalej len „kupujúci“) 
 

Čl. 1 
 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Rusovce, pozemku registra „C“, 
parc. č. 590/2 – záhrady o výmere 274 m2, zapísaného na LV č. 1779 pozemok sa nachádza v okrese 
Bratislava V, v obci Bratislava – mestská časť Rusovce, Vývojová ulica Bratislava. 
 2) Podľa Geometrického plánu č. 02/2013, zo dňa 27.02.2013, vyhotoveného Ing. Martinom 
Kurillom - GPK, so sídlom Blumentálska 8, Bratislava, IČO: 41 533 372 bol vytvorený nový 
pozemok parc. č. 590/2 – záhrady o výmere 220 m2, k. ú. Rusovce, ktorý vznikol z pozemku registra 
„C“ parc. č. 590/2 k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1779.  
   3) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva novovytvorený pozemok 
v k. ú. Rusovce, parc. č. 590/2 – záhrada o výmere 220 m2, evidovaný ako parcela registra „C“ ktorý 
vznikol podľa Geometrického plánu č. 02/2013, zo dňa 27.02.2013 z pozemku parc. č. 590/2 k. ú. 
Rusovce, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1779.   

4) Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 590/2 k. ú. Rusovce sa uskutočňuje v súlade 
s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že prevádzaný pozemok tvorí zaburinený, 
nevyužiteľný, prícestný pás pozemku, ktorý z časti zabezpečuje prístup k susednému pozemku registra 
„C“ parc. č. 590/1 – záhrady vo výmere 474 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 220, ktorý je vo 
výlučnom vlastníctve kupujúceho. Kúpou novovytvoreného pozemku parc. č. 590/2 k. ú. Rusovce si 
kupujúci usporiada vzťah k pozemku slúžiacemu ako prístup peši k nehnuteľnosti vo vlastníctve 
kupujúceho, dôjde k sceleniu pozemkov a ku skvalitneniu užívania pozemku vo vlastníctve 
kupujúceho.   

 
Čl. 2 

 1) Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v čl. 1 odsek 3 tejto zmluvy  za  kúpnu cenu 
143,- Eur/m2, t. z. za kúpnu cenu celkom 31 460,- EUR, ( slovom: tridsaťjedentisícštyristošesťdesiat   
EUR) kupujúcemu, ktorý novovytvorený pozemok 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 300,- Eur.  
 2) Prevod nehnuteľnosti 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. 488014813 naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 



 
 
 
 4) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas kúpnu cenu, 
je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. a 
predávajúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo 
výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto je kupujúci v prípade neuhradenia kúpnej ceny 
riadne a včas povinní zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa 
ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
 5) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 300,- EUR uhradí kupujúci na účet 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 25826343/7500, vedený v ČSOB, a.s., variabilný symbol  č. 
488014813 do 30 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 

Čl. 3 
 1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, bremená ani 
iné právne povinnosti. 
 2) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto kúpnej 
zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.  

 
Čl. 4 

 1) Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného 
upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak kupujúca 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 
 1) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 3 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 nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to so stanoviskom 
oddelenia územného plánovania a rozvoja mesta zo dňa 07.01.2013, referátu generelov technickej 
infraštruktúry zo dňa 09.01.2013, so súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 18.01.2013, 
oddelenia mestskej zelene zo dňa 11.01.2013, kupujúci berie tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje sa 
dodržiavať podmienky v nich stanovené.  

3) Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že mestská časť Bratislava – Rusovce pripravuje 
v budúcnosti výstavbu výhľadovej upokojenej komunikácie, ktorá bude situovaná na novovytvorenom 
pozemku parc. č. 590/9 k. ú. Rusovce, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 02/2013, zo dňa 
27.02.2013 z pozemku parc. č. 590/1 k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 220 vo vlastníctve 
kupujúceho. 
 4) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   
 

Čl. 6 
 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 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 
omeškania so zaplatením kúpnej ceny podá predávajúci návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po 
zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto zmluvy. 
 3) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predávanej nehnuteľnosti 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 
zmluvy. 
 5) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci pri 
podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    
 



 
 

Čl. 7  
 1) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a  zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám, 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 8-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 jej fotokópiu za 
účelom splnenia povinností vyplývajúcich jej z tejto zmluvy, tri 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   Rastislav Lehotský  
 
 
 
 
....................................................   .......................................................... 
             Milan  Ftáčnik               Rastislav Lehotský 
        





Návrh   na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 590/2,  
Rastislavovi Lehotskému, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

kód uzn.: 5.2 
5.2.4 
5.2.7 

 

Uznesenie č.  871/2013 
     zo dňa 16. 05. 2013 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť 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 nehnuteľnosti              
v k. ú. Rusovce, novovytvoreného pozemku  parc. č. 590/2 – záhrady vo výmere 220 m2, 
ktorý vznikol podľa GP č. 02/2013, zo dňa 27. 02. 2013, z pozemku parc. č. 590/2 – záhrady 
vo výmere 274 m2, evidovaného ako pozemok registra „C“ zapísaného na LV č. 1779, 
Rastislavovi Lehotskému,   za cenu 143,00 Eur/m2, t. z. za cenu celkom  31 460,00 Eur,  
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa 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.  
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prevádzaný pozemok tvorí zaburinený, 
nevyužiteľný, prícestný pás pozemku, ktorý z časti zabezpečuje prístup k susednému 
pozemku registra „C“ parc. č. 590/1 – záhrady vo výmere 474 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného 
na LV č. 220, ktorý je vo výlučnom vlastníctve kupujúceho. Kúpou novovytvoreného 
pozemku parc. č. 590/2, k. ú. Rusovce, si kupujúci usporiada vzťah k pozemku slúžiacemu 
ako prístup peši k nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúceho, dôjde k sceleniu pozemkov a ku 
skvalitneniu užívania pozemku vo vlastníctve kupujúceho.   

- - - 

 



    
                                   
 
 
                               
 
 

                                            


