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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. 02. 2010, schválenými uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a 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 všetkých ponúkaných nehnuteľností. 
 
2.  Obchodná verejná súťaž bude vyhlásená v termíne do 22. 07. 2013. 
 
3. Súťažné podmienky a podklady bude možné  prevziať v dňoch od 22. 07. 2013 do 02. 09. 
2013 v čase od  9.00 h do 14.00 h. 
 
4. Súťažný návrh  bude možné doručiť v dňoch od  22. 07. 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 viacerých účastníkov v obchodnej verejnej súťaži, 
ktorí splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššia navrhovaná kúpna cena v článku III. kúpnej 
zmluvy považovaná za východiskovú kúpnu cenu pri konečnej fáze výberu víťaza v elektronickej 
aukcii. 
 
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 schválených 
uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 80/2011 zo dňa  28. 04. 
2011 a uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1055/2013 zo dňa            
24. – 25. 04. 2013 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. 2. 2010, vrátane ďalších zmien tohto uznesenia schválených uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a uznesením 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1055/2013 zo dňa 24. – 25. 04. 2013              
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 ďalších zmien schválených uznesením 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 
a uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1055/2013 zo dňa           
24. – 25. 04. 2013, 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 Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 80/2011 zo dňa  28. 04. 2011 a uznesenie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1055/2013 zo dňa 24. – 25. 04. 2013) sa  obchodná verejná 
súťaž navrhuje 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. 
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava-Ružinov 
Starosta neudelil súhlas k prevodu vlastníckeho práva nehnuteľností v k. ú. Nivy. 
 
 Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 16. 05. 2013, kde pri hlasovaní 
nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
 
 Materiál bol prerokovaný v mestskom zastupiteľstve dňa 06. 06. 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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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                                                                                                                                                                                                                                                         



















       

       
 

      
 

       
 

         



        
 

      
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
      
 
      
 
  
 
 
 
 

                 
 
                 
 
                
 
 
           


