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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

1.  Podľa. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN - parc. č. 3137/6 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 39 m2, parc. č. 3137/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 253 m2, parc. 
č. 3137/41 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 79 m2 a parc. č. 3141/11 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748 situovaných 
pod stavbou so súp. č. 3821 „Polyfunkčný objekt Pajštúnska ulica, Bratislava“ vo vlastníctve 
kupujúceho spoločnosti Realcorp Development s.r.o., so sídlom Bojnická 18, Bratislava, 
IČO 36 666 670, za kúpnu cenu 204,22 Eur/m2, čo pri celkovej výmere 1 388 m2 
predstavuje sumu celkom 283 457,36 Eur. 

 
2.  Zriadenie vecného bremena práva stavby spočívajúce v povinnosti hlavného mesta SR 

Bratislavy ako vlastníka pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3137/20 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 37 m2 a parc. č. 3137/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere          
39 m2, k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748 strpieť právo užívania stavby 
kontajnerových státí slúžiacich polyfunkčnému objektu Pajštúnska so súp. č. 3821 k. ú. 
Petržalka, zapísaných na LV č. 1748 a strpieť previsy nachádzajúce sa v úrovni tretieho 
nadzemného podlažia na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3137/13 - zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 296 m2, parc. č. 3137/15 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere      
279 m2, parc. č. 3137/17 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 m2, parc. č. 3137/19 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 382 m2, parc. č. 3141/6 - zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 46 m2, parc. č. 3141/7 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere               
43 m2, parc. č. 3141/8 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 41 m2, k. ú. Petržalka, 
zapísaných na LV č. 1748 tvoriace súčasť stavby so súp. č. 3821 – polyfunkčný objekt 
Pajštúnska za jednorázovú odplatu vo výške 197 830,11 Eur.  

  
Predaj a zriadenie vecného bremena sa schvaľuje s podmienkami : 

 
1. Kúpna  zmluva  a zmluva o zriadení vecného bremena bude  kupujúcim  podpísaná  do 

30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena nebude 
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu a jednorázovú odplatu za zriadenie vecného bremena 

naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena  
obidvoma zmluvnými stranami. 

 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET : Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3137/6, 
3137/12, 3137/41, 3141/11 k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 
1748 a návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby 
k pozemkom parc. č.  3137/13, 15, 17, 19, 20, 44, 3141/6, 7, 8 k. ú. 
Petržalka, zapísaných na LV č. 1748  

     
      
ŽIADATE Ľ  : Realcorp Development s.r.o.  
    Bojnická 18, 831 04 Bratislava 
    IČO: 36 666 670  
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV - PREDAJ  
 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
3137/6   zastavané plochy      39  LV č. 1748 
3137/12  zastavané plochy             1253  LV č. 1748 
3137/41  zastavané plochy      79  LV č. 1748 
3141/11  zastavané plochy      17  LV č. 1748_____ 
                      spolu:       1388 m2 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV – VECNÉ BREMENO  
 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
3137/13  zastavané plochy    296   LV č. 1748 
3137/15  zastavané plochy               279  LV č. 1748 
3137/17  zastavané plochy    278  LV č. 1748 
3137/19  zastavané plochy    382  LV č. 1748 
3137/20  zastavané plochy      37  LV č. 1748 
3137/44  zastavané plochy      39  LV č. 1748 
3141/6   zastavané plochy      46  LV č. 1748 
3141/7   zastavané plochy      43  LV č. 1748 
3141/8   zastavané plochy      41  LV č. 1748_______ 
                      spolu:       1441 m2 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
 
 
SKUTKOVÝ   STAV    
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3137/6 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 39 m2, parc. č. 3137/12 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 1253 m2, parc. č. 3137/41 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 79 m2 a parc. č. 
3141/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, parc. č. 3137/20 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 37 m2 a parc. č. 3137/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 39 m2, 
parc. č. 3137/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere   296 m2, parc. č. 3137/15 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere   279 m2, parc. č. 3137/17 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere   278 m2, parc. č. 3137/19 –  zastavané plochy a nádvoria vo výmere  382 m2, parc. č. 
3141/6  – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 46 m2, parc. č. 3141/7  – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 43 m2, parc. č. 3141/8  – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 41 m2, k. 
ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748. 



 Žiadateľ je vlastníkom bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v polyfunkčnom objekte súp. č. 3821 a podielovým spoluvlastníkom prislúchajúcich podielov na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom 
pod stavbou registra „C“ KN parc. č. 3134/4, 11, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 
k. ú. Petržalka, v podiele 1903791/1903791, zapísanej na LV č. 3857. 
 Za účelom výstavby polyfunkčného objektu Pajštúnska bola so žiadateľom uzatvorená 
Zmluva o nájme pozemkov č. 08-83-0688-08-00, zo dňa 27.08.2008, ktorá bola upravovaná 
dodatkom č. 08-83-0688-08-01, zo dňa 12.10.2010 a dodatkom č. 08-83-0688-08-02, zo dňa 
01.12.2011. Predmetom nájmu boli pôvodné pozemky parc. č. 3130/3, 3136, 3137/5, 3137/6, 
3137/8 k. ú. Petržalka v celosti a časti pozemkov parc. č. 3130/4, 3131, 3141 k. ú. Petržalka 
v celkovej výmere 6493 m2. Nájomnou zmluvou bol vysporiadaný vzťah stavebníka ku všetkým 
pozemkom nachádzajúcich sa v okolí stavby. Súčasťou zmluvy o nájme pozemkov bol aj 
záväzok hlavného mesta SR Bratislavy zriadiť na častiach pôvodných pozemkov parc. č. 3141, 
3137/8, 3136 k. ú. Petržalka vecné bremeno v prospech nájomcu spoločnosti Realcorp 
Development s.r.o. spočívajúce v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy strpieť existenciu 
dotknutej stavby polyfukčného objektu na Pajštúnskej ulici. Kupujúci listom zo dňa 07.04.2011 
požiadal o kúpu pozemkov pod stavbou polyfunkčného objektu. Prevod v tom čase nebolo 
možné zrealizovať z dôvodu prebiehajúcich nových zameraní pozemkov pod presahmi stavby. 
Následne žiadateľ predložil právoplatné kolaudačné rozhodnutie na predmetnú stavbu 
vydané mestskou časťou Bratislava – Petržalka, pod  č. UKSP 4620 TX3/2012,2013 Fa 9, zo dňa 
22.01.2013, právoplatné ku dňu 06.02.2013. Na základe predloženého kolaudačného rozhodnutia 
hlavné mesto SR Bratislava v súlade so zmluvou o nájme pozemkov č. 08-83-0688-08-00 
vyzvalo žiadateľa na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena listom zo dňa 14.05.2013. 
Žiadateľ listom zo dňa 20.05.2013 požiadal hlavné mesto SR Bratislavu o kúpu pozemkov 
uvedených v špecifikácií a o zriadenie vecného bremena k pozemkom, na ktorých sa nachádza 
previs stavby a k pozemkom pod kontajnerovými státiami.  
 V podaní žiadateľ navrhuje, aby hlavné mesto SR Bratislava pri prevode pozemkov a pri 
zriadení vecného bremena zohľadnilo špecifickosť stavby, všetky investície, ktoré do projektu 
žiadateľ vložil a ktorými zabezpečil na vlastné náklady vybudovanie 85 parkovacích státí v danej 
lokalite, prispel na revitalizáciu parku a detských ihrísk za obytným blokom na Iľušinovej ulici 
a skutočnosť, že sa už dlhé roky aktívne podieľa na verejnoprospešných projektoch v mestskej 
časti Bratislava – Petržalka, napr. na Dňoch Petržalky a na budovaní parkovacích miest v rámci 
realizácie projektu parkovacej politiky v mestskej časti Bratislava – Petržalka. V súčasnej dobe 
sme od žiadateľa prebrali do správy 85 parkovacích státí na Iľušinovej ulici v Bratislave. 
Spevnené plochy, resp. parkovacie miesta v rozsahu 85 státí boli vybudované na základe 
požiadavky mestskej časti Bratislava – Petržalka a budú slúžiť na parkovanie osobných 
motorových vozidiel a boli vybudované ako náhrada za parkovacie miesta zaujaté stavbou 
„Polyfunkčného objektu Pajštúnska ulica“. Z dôvodu zachovania zelene sú parkovacie miesta 
zrealizované na sedemnástich od seba oddelených spevnených plochách. Tieto parkovacie 
miesta budú v súlade s čl. 82 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zverené 
do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka a budú slúžiť verejnosti.  
 Polyfunkčný objekt na Pajštúnskej ulici je podľa stavebno-technickej dokumentácie 
ojedinelý. Ide o atypickú stavbu situovanú na Pajštúnskej ulici v Bratislave, ktorá svojim 
umiestnením, špecifickou realizáciou a stavebnou úpravou okolia vytvorila priestor pre 
vybudovanie verejných chodníkov spájajúcich jednotlivé obytné bloky, pre vybudovanie nových 
parkovacích miest v okolí stavby a zabezpečila prepojenie ulíc Tupolevova a Pajštúnska, čím 
stavba prispela k zlepšeniu dopravy v danej lokalite. Súčasťou stavby sú aj novovybudované 
parkovacie miesta situované v okolí dotknutej stavby, ktoré budú slúžiť výlučne verejnosti. 
Žiadateľ podaním zo dňa 07.02.2013 ponúkol novovybudované parkovacie miesta hlavnému 
mestu SR Bratislave do vlastníctva. Preberacie konanie na stavebné objekty bolo už začaté 
a bude predmetom rokovaní medzi hlavným mestom SR Bratislava, stavebníkom a príslušnou 
mestskou časťou Bratislava – Petržalka.      
 Rozsah zriadenia vecného bremena, tak ako bol predbežne dohodnutý v zmluve o nájme 
pozemkov s ohľadom na špecifickosť stavby nie je v súčasnosti možné zachovať. Pôvodné 



pozemky boli geometrickými plánmi zmenené a vytvorené nové parcelné čísla pod samotnou 
stavbou, vybudovanými prevismi stavby, pod kontajnerovými státiami a vstupnými rampami do 
budovy. Za účelom komplexného usporiadania vzťahov k novovytvoreným pozemkom pod 
stavbou a okolitými pozemkami navrhol žiadateľ odkúpenie pozemkov pod stavbou a pozemkov 
situovaných pod vstupnými rampami, zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú k pozemkom 
situovaných pod kontajnerovými státiami a k pozemkom pod vybudovanými prevismi stavby 
a ponechanie nájomného vzťahu k pozemkom v okolí stavby na ktorých sa nachádza 
vybudovaná zeleň, časť chodníkov a parkovacích miest v okolí stavby.    
 Žiadateľ požaduje odkúpenie pozemkov parc. č. 3137/6,12,41, 3141/11 k. ú. 
Petržalka. K uvedeným pozemkom ako sme už vyššie uviedli má hlavné mesto SR Bratislava 
v súčasnosti uzatvorenú Zmluvu o nájme pozemkov č. 08-83-0688-08-00, zo dňa 27.08.2008 
v zmysle dodatku č. 08-83-0688-08-01, zo dňa 12.10.2010 a v zmysle dodatku č. 08-83-0688-
08-02, zo dňa 01.12.2011 so žiadateľom. Z tohto dôvodu si hlavné mesto SR Bratislava 
neuplatňuje náhradu za užívanie pozemkov tvoriacich predmet prevodu. Zároveň bude v kúpnej 
zmluve uvedené, že dňom nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu prevodu v prospech 
kupujúceho dôjde k zúženiu predmetu nájmu v rozsahu pozemkov parc. č. 3137/6, 3137/12, 
3137/41 a 3141/11 k. ú. Petržalka z dôvodu splynutia nájomcu s prenajímateľom. Znaleckým 
posudkom č. 134/2013 zo dňa 23.05.2013 vyhotoveným spoločnosťou STATUS Plus s.r.o. bol 1 
m2 pozemkov parc. č. 3137/6, 3137/12, 3137/41 a 3141/11 k. ú. Petržalka ohodnotený na sumu 
204,22 Eur/m2. Predaj pozemkov sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov t. j. prevod pozemkov zastavaných 
stavbou polyfunkčného objektu so súp. č. 3821 vo vlastníctve nadobúdateľa.  

Súčasťou stavby na Pajštúnskej ulici v Bratislave je aj vybudovanie a osadenie nových 
kontajnerových státí situovaných na pozemkoch parc. č. 3137/20 a parc. č. 3137/44 k. ú. 
Petržalka. Pozemky pod kontajnerovými státiami sú vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy. Spolu s predajom pozemkov pod stavbou bude tiež potrebné zriadiť vecné 
bremeno spočívajúce v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy ako vlastníka pozemkov 
registra „C“ KN parc. č. 3137/20 a parc. č. 3137/44 k. ú. Petržalka strpieť právo užívania 
stavby kontajnerových státí slúžiacich polyfunkčnému objektu na Pajštúnskej ulici. Právo 
vecného bremena sa zriaďuje podľa Čl. 80 ods. 2 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, 
kedy sa na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v strpení užívania stavby vyžaduje 
schválenie Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. Netradičné konštrukčné 
riešenie stavby si vyžaduje majetkovoprávne usporiadať aj vzťah k pozemkom, na ktorých je vo 
výške tretieho nadzemného podlažia situovaný previs stavby. Uvedené previsy v budúcnosti 
nebudú brániť užívaniu pozemkov pod prevismi a ani nezamedzia voľnému pohybu osôb a 
motorových vozidiel pod previsnutými časťami stavby. Právny vzťah k pozemkom pod 
prevismi navrhuje žiadateľ upraviť formou zriadenia vecného bremena na základe 
ktorého sa hlavné mesto SR Bratislava zaviaže strpieť previsy stavby na pozemkoch parc. č. 
3137/13,15,17,19, 3141/6,7,8 k. ú. Petržalka. Pozemky, komunikácie a parkovacie miesta, ktoré 
žiadateľ vybudoval budú slúžiť po odovzdaní verejnosti. Preberacie konanie bolo začaté. 

Odplata za zriadenie vecného bremena práva užívania stavby kontajnerových státí 
a previsov bola vyčíslená v Znaleckom posudku č. 134/2013, zo dňa 23.05.2013 vyhotovenom 
spoločnosťou STATUS Plus s.r.o. ako jednorazová odplata v sume 197 830,11 Eur.  

Zmluva o nájme pozemkov obsahuje dohodu zmluvných strán na budúcom zriadení 
vecného bremena v prospech kupujúceho. Uzatvorením novej kúpnej zmluvy a zmluvy 
o zriadení vecného bremena k uvedeným pozemkom dôjde k nahradeniu pôvodného záväzku 
vyplývajúceho z uzatvorenej zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0688-08-00 v znení jej 
dodatkov č. 1 a 2. zo strany hlavného mesta SR Bratislavy záväzkom novým, ktorý umožní 
žiadateľovi užívanie stavby na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Pozemky nachádzajúce sa 
medzi prevismi stavby, na ktorých sú vybudované chodníky, parkovacie plochy a zeleň v okolí 
stavby zostanú až do prevzatia stavebných objektov hlavným mestom SR Bratislavou v nájme 
podľa pôvodnej zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0688-08-00, ktorej rozsah ako sme uviedli 
vyššie bude zúžený o pozemky tvoriace predmet prevodu a o pozemky, ku ktorým bude zriadené 
vecné bremeno.  



 
STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU 
Oddelenie územného rozvoja mesta 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky parc. č. 3137/6,12,13,15,17,19,20,41,44, 
3141/6,7,8,11: funkčné využitie územia viacpodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 
101. Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy: 
K stavbe polyfunkčného objektu sa dopravné oddelenie vyjadrovalo kladnými stanoviskami 
v procese územného aj stavebného konania v rokoch 2007 a 2009. OCH súhlasí s predajom 
pozemkov za podmienky, že vyčnievajúce časti pozemkov nad chodníkom budú vyňaté z predaja 
a riešené vecným bremenom.  
Oddelenie mestskej zelene 
Predaj pozemkov nie je v rozpore so záujmami ochrany mestskej zelene, územnou a druhovou 
ochranou prírody a krajiny.  
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Petržalka 
Je súhlasné. 
 
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 pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Realcorp Development s.r.o., so sídlom 
v Bratislave a návrh na zriadenie vecného bremena práva užívania stavby“.  
 































































































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

uzatvorená medzi zmluvnými stranami  
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
zastúpené                : Milan Ftáčnik, primátor mesta 
Peňažný ústav         : Československá obchodná banka a.s. 
Číslo účtu          : 25826343/7500 
Variabilný symbol  : 4880...13 
IČO           : 603 481 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Realcorp Develepment s.r.o 
Bojnická 18, 831 04 Bratislava 
zastúpená:                 : Mgr. Róbertom Turanským, konateľom spoločnosti  
                                    Marekom Vargom, konateľom spoločnosti 
IČO                           : 36 666 670 
zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I., Oddiel: Sro., Vl. č. 41994/B  
(ďalej len „kupujúci“) 
 

Čl. 1. 
Predmet a účel zmluvy 

1) Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemkov registra „C“ KN 
parc. č. 3137/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 39 m2, parc. č. 3137/12 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 1253 m2, parc. č. 3137/41 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 79 m2 a parc. č. 3141/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, parc. č. 
3137/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m2 a parc. č. 3137/44 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 39 m2, parc. č. 3137/13 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere   296 m2, parc. č. 3137/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere   279 m2, parc. 
č. 3137/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere   278 m2, parc. č. 3137/19 –  zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere  382 m2, parc. č. 3141/6  – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 46 m2, parc. č. 3141/7  – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m2, parc. č. 
3141/8  – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 41 m2, k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 
1748. 
 2) Predávajúci je výlučným vlastníkom bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich 
sa v polyfunkčnom objekte súp. č. 3821 a podielovým spoluvlastníkom prislúchajúcich 
podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 
k pozemkom pod stavbou registra „C“ KN parc. č. 3134/4, 11, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40 k. ú. Petržalka, v podiele 1903791/1903791, zapísanej na LV č. 3857. 

3) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva nehnuteľnosti  v k. 
ú. Petržalka, pozemky registra „C“, parc. č. 3137/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
39 m2, parc. č. 3137/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1253 m2, parc. č. 3137/41 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 a parc. č. 3141/11 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 17 m2. Predmetom prevodu sú pozemky zastavané stavbou so súp. č. 3821 – 
polyfunkčný objekt Pajštúnska vo vlastníctve kupujúceho, sú splnené zákonné podmienky na 
prevod pozemkov do vlastníctva kupujúceho podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.  
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Čl. 2 
Kúpna cena 

 1) Predávajúci predáva pozemky uvedené v čl. 1 odsek 3 tejto zmluvy za kúpnu cenu 
celkom  ............ Eur, (slovom: .............Eur ...............centov), kupujúcemu, ktorý pozemky  za 
túto cenu kupuje. 
 2) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške .............. Eur na účet 
predávajúceho č. 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., 
variabilný symbol č. 4880.......... naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy 
oboma zmluvnými stranami. 
 3) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas 
celkovú 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 celkovej kúpnej ceny riadne a včas povinný 
zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 
Občianskeho zákonníka. 

4) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu náklady na 
vyhotovenie znaleckého posudku č. 70/2013 v sume 240 Eur na účet hlavného mesta SR 
Bratislavy 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný 
symbol č. 4880.......... naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 

Čl. 3 
Ťarchy 

 1) Predávajúci prehlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, 
bremená, ani iné právne povinnosti. 

2) Predávajúci prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol, ku dňu uzavretia tejto 
kúpnej zmluvy,  uplatnený  nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.  

 
Čl. 4 

Vecné bremeno 
1) Predávajúci ako povinný z vecného bremena zriaďuje v prospech kupujúceho ako 

oprávneného z vecného bremena, ktorý je výlučným vlastníkom bytov a nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v polyfunkčnom objekte súp. č. 3821 a podielovým 
spoluvlastníkom prislúchajúcich podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom pod stavbou registra „C“ KN parc. č. 3134/4, 
11, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 k. ú. Petržalka, v podiele 
1903791/1903791, zapísanej na LV č. 3857 vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti 
vlastníka pozemkov registra „C“ v k. ú. Petržalka, parc. č. 3137/20 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 37 m2 a parc. č. 3137/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 39 
m2, k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748 strpieť právo užívania stavby kontajnerových 
státí slúžiacich polyfunkčnému objektu Pajštúnska so súp. č. 3821 k. ú. Petržalka, zapísaných 
na LV č. 1748 a strpieť previsy nachádzajúce sa v úrovni tretieho nadzemného podlažia na 
pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3137/13 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 296 
m2, parc. č. 3137/15 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 279 m2, parc. č. 3137/17 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 m2, parc. č. 3137/19 - zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 382 m2, parc. č. 3141/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 46 m2, 
parc. č. 3141/7 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m2, parc. č. 3141/8 - zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 41 m2, k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748 tvoriace súčasť 
stavby so súp. č. 3821 – polyfunkčný objekt Pajštúnska.  
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2) Vecné bremeno uvedené v Čl. 4 ods. 1 sa zriaďuje in rem, na dobu neurčitú, za cenu 
stanovenú Znaleckým posudkom č. 134/2013, zo dňa 23.05.2013 vyhotoveným spoločnosťou 
STATUS Plus s.r.o. ako jednorazová odplata v sume 197 830,11 Eur.  

3) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú odplatu za zriadenie vecného bremena         
v  sume 197 830,11 Eur na účet hlavného mesta SR Bratislavy 25826343/7500, vedený              
v ČSOB a.s., variabilný symbol č. 4880...13, naraz do 30 dní odo dňa obojstranného 
podpísania tejto zmluvy. 

4) Vecné bremeno zaniká zo zákona v zmysle § 151p zákona č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 

5) Kupujúci bol oboznámený s uzatvorenou Zmluvou o nájme pozemkov č. 08-83-
0688-08-00 ( ďalej len „zmluva o nájme“ ), ktorej predmetom sú pozemky tvoriace predmet 
prevodu a predmet vecného bremena. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia 
vlastníckeho práva k predmetu prevodu kupujúcim dôjde k zúženiu nájmu v rozsahu 
pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3137/6,12,41, 3141/11 k. ú. Petržalka z dôvodu splynutia 
nájomcu s prenajímateľom a v rozsahu pozemkov registra „C“ parc. č. 
3137/13,15,17,19,20,44, 3141/6,7,8 k. ú. Petržalka z dôvodu uzatvorenia novej kúpnej 
zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena, podľa ktorej sa nájomca stane oprávneným 
z vecného bremena.  

6) Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok vyplývajúci z ustanovenia článku V Zmluvy 
o nájme pozemkov č. 08-83-0688-08-00 sa nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia Správy 
katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu o povolení vkladu tejto zmluvy 
nahrádza novým právnym stavom založeným touto kúpnou zmluvou a zmluvou o zriadení 
vecného bremena.  

7) Zmluva o nájme zúžená o predmet prevodu a predmet vecného bremena zostáva 
v platnosti a je prípadné zmeny sú možné, len v súlade s platnými právnymi predpismi na 
základe písomnej dohody zmluvných strán.   

 
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) Prevod nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 27.06.2013 uznesením č. .../2013, v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v  znení  neskorších predpisov ako 
predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.  

2)  Kupujúci prehlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v Čl. 1 ods. 2 dobre známy a 
že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 

3) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k  predaju nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta z 18.02.2013, so súborným stanoviskom za 
oblasť dopravy z 14.03.2013.2013, stanoviskom oddelenia mestskej zelene zo dňa 18.02.2013 
a zaväzuje sa dodržiavať podmienky v nich stanovené.   

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

5) Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností.                                            
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Čl. 7 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými 
stranami. 

2) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona               
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 
(Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej 
osoby – predávajúceho. 

3) Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Správy 
katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu o povolení vkladu. Dňom 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva prechádzajú 
na kupujúceho všetky práva a povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. 

4) Kupujúci súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely tejto kúpnej zmluvy 
a so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. 

5) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci po dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.z. po zaplatení kúpnej ceny ako aj náhrady                 
za vypracovanie znaleckého posudku a po odovzdaní príslušných stavebných objektov 
nachádzajúcich sa v okolí stavby  do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy. Za zaplatenie 
kúpnej ceny a aj náhrady za vypracovanie znaleckého posudku sa považuje jej pripísanie na 
účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny sa kúpna cena považuje 
za zaplatenú až po zaplatení sankcií uvedených v Čl. 2 tejto zmluvy.  

6) Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú účastníci tejto zmluvy viazaní 
dohodnutými podmienkami zmluvy. 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

1) Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy v celom rozsahu, 
neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená. 
            2) Na znak súhlasu potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi. 
            3) Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 6-ich exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle 
predávajúci na Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu za účelom povolenia vkladu 
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto 
zmluvy, rovnopis zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcemu až po podaní návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
 
V Bratislave, dňa .....................   V Bratislave, dňa ........................ 
Predávajúci:                                                               Kupujúci: 
Hlavné mesto SR Bratislava   Realcorp Development s.r.o 
 
 
 
 
________________________________      ____________________________ 
                Milan Ftáčnik      
primátor hlavného mesta SR Bratislavy                                   konateľ spoločnosti     





 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 


