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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 
 
 

1. 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 nehnuteľností v k. ú. Nivy, pozemkov registra 
"C":  
• parc. č. 9749/1 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 866 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/12 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 778 m2, LV č. 797, 
• parc. č. 9749/13 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/14 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/15 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/16 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/17 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/18 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1 
• parc. č. 9749/19 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1 
• parc. č. 9749/20 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/35 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 708 m2, LV č. 1 
• parc. č. 9749/36 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 267 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/38 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 181 m2, LV č. 1,  
• parc. č. 9749/39 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 1319 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/40 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 30 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/41 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 5 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/42 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 34 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/43 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 12 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/44 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 37 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/45 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 751 m2, LV č. 1, 
a stavby súp. č. 4944 - Mlynské nivy 37,39,41 na parc. č. 9749/1, LV č. 1 a stavby súp. č. 1730 na 
parc. č. 9749/12, LV č. 797, za cenu celkom 2 586 722,62 Eur,  obchodnej spoločnosti Twin City 
a.s., Prievozská 4, Bratislava, IČO 35872217. 
 
2. Odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy, k. ú. Ružinov, zvereného 
do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy na 
základe zverovacieho protokolu zo dňa 30.6.1994, zverovacieho protokolu č. 8111000196 zo dňa 
29.5.1996 a zverovacieho protokolu č. 118803961100 zo dňa 20.12.2011, nehnuteľností v k. ú. 
Nivy, pozemkov registra "C":  
• parc. č. 9749/1 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 866 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/12 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 778 m2, LV č. 797, 
• parc. č. 9749/36 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 267 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/38 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 181 m2, LV č. 1,  
• parc. č. 9749/40 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 30 m2, LV č. 1, 



• parc. č. 9749/41 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 5 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/42 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 34 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/43 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 12 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/44 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 37 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/45 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 751 m2, LV č. 1, 
a stavby súp. č. 4944 - Mlynské nivy37,39,41 na parc. č. 9749/1, LV č. 1 a stavby súp. č. 1730        
na parc. č. 9749/12, LV č. 797, v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, Čl. 80ods. 2 písm. 
w) bod 1. z dôvodu, že ide o majetok, ktorý hlavné mesto SR Bratislava potrebuje vo verejnom 
záujme na verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie. 
  
S podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná najneskôr do 45 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 kúpnu v dvoch splátkach nasledovne:  
 

1. splátka: 1 586 722,62 Eur do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami,  

2. splátka: 1 000 000,00 Eur do 30 dní odo dňa, kedy predávajúci predloží kupujúcemu výzvu 
na úhradu spolu s listinami preukazujúcimi, že došlo ku konečnému vysporiadaniu sporu, vedeného 
na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 12C/90/2004 vo veci navrhovateľa: Walter Klamo 
a spol. proti odporcovi: Hlavné mesto SR Bratislava, o určenie povinnosti uzavrieť zmluvu 
o prevode vlastníctva bytu a súčasne bolo majetkovoprávne usporiadané vlastníctvo stavieb – garáží 
nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 9749/13, 9749/14, 9749/15, 
9749/16 vo vlastníctve spoločnosti EUROPE RENT s.r.o., so sídlom Rovinka 498, 900 41 Rovinka, 
a stavieb – garáží nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Nivy parc. č. 9749/17, 
9749/18, 9749/19, 9749/20 vo vlastníctve spoločnosti VEGGA spol. s r.o., Púpavová 39,  
Bratislava. Po zaplatení 2. splátky kúpnej ceny hlavné mesto SR Bratislava podá návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

 
3. Zmluva bude obsahovať ustanovenie, že v prípade, že hlavné mesto do 1 roka odo dňa 
obojstranného podpísania kúpnej zmluvy nezabezpečí splnenie podmienok, ktorými je podmienená 
úhrada 2. splátky vo výške 1 000 000,00  Eur, bude sa mať za to, že zmluvné strany od zmluvy 
odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje. 
 
4. Zmluva bude obsahovať záväzok, že spoločnosť Twin City a.s. ponechá mestskú príspevkovú 
organizáciu MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy užívať v doterajšom rozsahu všetky 
nehnuteľnosti, ktoré  má MARIANUM zverené do správy, pričom doba nájmu bude dojednaná 
fixne na 2 roky odo dňa kedy spoločnosti Twin City a.s. nadobudne vlastnícke práva 
k nehnuteľnostiam tvoriacim predmet kúpnej zmluvy.  Odplata za užívanie bude stanovená v sume 
153 000,00 Eur/rok. V prípade, že MARIANUM po uplynutí  dvojročnej doby nájmu neuvoľní 
prenajaté priestory kupujúcemu,  zaplatí hlavné mesto  kupujúcemu pokutu vo výške 2 000,00 Eur 
za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti. 

  
Predaj 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 z dôvodu, že pozemky a stavby, 
ktoré sú predmetom predaja budú spolu s pozemkami, ktoré už sú vo vlastníctve kupujúceho využité 
pre výstavbu multifunkčného projektu TWIN CITY, ktorého súčasťou je vybudovanie novej 
autobusovej stanice ako významného regionálneho dopravného uzla.   Po nadobudnutí vlastníckeho 
práva k nehnuteľnostiam budú tieto nehnuteľnosti začlenené   do urbanistického bloku TWIN CITY 
SEVER ako významného moderného mestotvorného prvku, čo výrazne zlepší aj dopravnú situáciu 
a prehľadnosť v celej lokalite a pomôže pri rozvoji hlavného mesta SR Bratislavy.  















































































































Kúpna zmluva 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...12 
IČO           : 603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Twin City a.s. 
Prievozská 4, 821 09 Bratislava 
zastúpená:                 : Mgr. Marcel Sedlák, člen predstavenstva  
IČO                           : 35 872 217 
zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vl. č. 3244/B 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1) Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Nivy, pozemkov 
registra "C":  
• parc. č. 9749/1 - zast. pl. a nádvoria o výmere 866 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/12 - zast. pl. a nádvoria o výmere 778 m2, LV č. 797, 
• parc. č. 9749/13 - zast. pl. a nádvoria o výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/14 - zast. pl. a nádvoria o výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/15 - zast. pl. a nádvoria o výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/16 - zast. pl. a nádvoria o výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/17 - zast. pl. a nádvoria o výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/18 - zast. pl. a nádvoria o výmere 18 m2, LV č. 1 
• parc. č. 9749/19 - zast. pl. a nádvoria o výmere 18 m2, LV č. 1 
• parc. č. 9749/20 - zast. pl. a nádvoria o výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/35 - zast. pl. a nádvoria o výmere 708 m2, LV č. 1 
• parc. č. 9749/36 - zast. pl. a nádvoria o výmere 267 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/38 - zast. pl. a nádvoria o výmere 181 m2, LV č. 1,  
• parc. č. 9749/39 - zast. pl. a nádvoria o výmere 1319 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/40 - zast. pl. a nádvoria o výmere 30 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/41 - zast. pl. a nádvoria o výmere 5 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/42 - zast. pl. a nádvoria o výmere 34 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/43 - zast. pl. a nádvoria o výmere 12 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/44 - zast. pl. a nádvoria o výmere 37 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/45 - zast. pl. a nádvoria o výmere 751 m2, LV č. 1, 
a stavby súp. č. 4944 - Mlynské niv.37,39,41 na parc. č. 9749/1, LV č. 1 a stavby súp. č. 1730 
na parc. č. 9749/12, LV č. 797. 
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2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona                      
č. 138/1991 Zb. nehnuteľnosti špecifikované v Čl. 1 ods. 1 zmluvy v celosti. 

 
 

Čl. 2 
Kúpna cena 

 
1) Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v Čl. 1 odsek 1 za kúpnu cenu        

stanovenú Znaleckým posudkom č. 40/2013 vypracovaným znalcom Doc. Ing. Michalom 
Holíkom, PhD. vo výške 2 586 722,62 Eur (slovom : dva milióny päťstoosemdesiatšeťtisíc- 
sedemstodvadsaťdva eur šesťdesiatdva centov) kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosť za túto cenu 
kupuje. 
 

2) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške 2 586 722,62 Eur   
na účet predávajúceho č. 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., 
variabilný symbol č. 4880...13 v dvoch splátkach nasledovne: 

 
1. splátka: 1 586 722,62 Eur do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami, 
2. splátka: 1 000 000,00 Eur do 30 dní odo dňa, kedy predávajúci predloží kupujúcemu 
výzvu na úhradu spolu s listinami preukazujúcimi splnenie záväzku predávajúceho uvedeného 
v Čl. 3 ods. 5 tejto zmluvy.   

 
 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 990 Eur na účet hlavného mesta SR 
Bratislavy 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný 
symbol č. 4880...13 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, okrem tých, ktoré sú uvedené v Čl. 3 tejto zmluvy. 
 
 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.  
 

3) Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že stavba súp. č. 4944    
na pozemku parc. č. 9749/1, k. ú. Nivy,  je zaťažená súdnym sporom vedeným na Okresnom 
súde Bratislava II pod sp. zn. 12C/90/2004 vo veci navrhovateľa: Walter Klamo a spol. proti 
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odporcovi: Hlavné mesto SR Bratislava, o určenie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode 
vlastníctva bytu. 

 
 4) Kupujúci vyhlasuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že na pozemkoch registra 

„C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 9749/13-16 sa nachádzajú garáže vo vlastníctve spoločnosti 
EUROPE RENT s.r.o., so sídlom Rovinka 498, 900 41 Rovinka, a na pozemkoch registra „C“ 
v k. ú. Nivy parc. č. 9749/17-20 sa nachádzajú garáže vo vlastníctve spoločnosti Vegga s.r.o., 
so sídlom Púpavová 39, 841 04 Bratislava. 

 
5) Predávajúci sa zaväzuje, že do 1 roka odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy vysporiada 

mimosúdnou cestou spor vedený na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 12C/90/2004    
vo veci navrhovateľa: Walter Klamo a spol. proti odporcovi: Hlavné mesto SR Bratislava, 
o určenie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu a súčasne majetkovoprávne 
usporiada vlastníctvo stavieb – garáží nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ v k. ú. 
Nivy, parc. „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 9749/13, 9749/14, 9749/15, 9749/16 vo vlastníctve 
spoločnosti EUROPE RENT s.r.o., so sídlom Rovinka 498, 900 41 Rovinka, a stavieb – 
garáží nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Nivy parc. č. 9749/17, 9749/18, 
9749/19, 9749/20 vo vlastníctve spoločnosti Vegga spol. s r.o., Púpavová 39, 841 04 
Bratislava. 

 
6) V prípade, že predávajúci do jedného roka odo dňa obojstranného podpísania 

kúpnej zmluvy nezabezpečí realizáciu záväzku uvedeného v Čl. 3 ods. 5 tejto zmluvy, má sa 
za to, že zmluvné strany od zmluvy odstupujú, zmluva sa od počiatku ruší a predávajúci vráti 
kupujúcemu do 30 dní od márneho uplynutia lehoty uvedenej v Čl. 3 ods. 5 tejto zmluvy 
zaplatenú časť kúpnej ceny.  

   
 7) Kupujúci vyhlasuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že v stavbe súp. č. 4944 – 
Mlynské niv.37,39,41 na parc. č. 9749/1, LV č. 1, k. ú. Nivy, a v stavbe súp. č. 1730 na parc. 
č. 9749/12, LV č. 797, k. ú. Nivy, sa nachádzajú nebytové priestory, ktoré sú predmetom 
nájomných zmlúv, ktorých zoznam tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a taktiež má 
vedomosť o tom, že v stavbe súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12, k. ú. Nivy, sa nachádza sídlo 
mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Pohrebnej 
služby, Správy cintorínov, Viazarne vencov, pričom MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy, príspevková organizácia, v tejto stavbe užíva celkom 1106 m2, v ktorých je 
zahrnutá administratíva, pohrebná služba a sklady.  
 
 8) Kupujúci ponechá mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy užívať v doterajšom rozsahu nehnuteľnosti, ktoré má MARIANUM zverené 
do správy a tieto nehnuteľnosti môže dávať aj do podnájmu, pričom doba nájmu je fixne 
dojednaná na 2 roky odo dňa, kedy kupujúci nadobudne vlastnícke práva k nehnuteľnostiam 
špecifikovaným v Čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy. Odplata za užívanie je stanovená v sume           
153 000,00 Eur/rok. V prípade, že MARIANUM po uplynutí dvojročnej doby nájmu 
neodovzdá kupujúcemu užívané nehnuteľnosti, hlavné mesto SR Bratislava zaplatí 
kupujúcemu pokutu vo výške 2 000,00 Eur za každý  deň omeškania so splnením tejto 
povinnosti. 
 
 

 
 
 
 
 



 4 

Čl. 4 
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 27.6.2013 uznesením č. ............/2013, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí  v  znení  neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu, že pozemky a stavby, ktoré sú predmetom predaja by mali byť spolu 
s pozemkami, ktoré už sú vo vlastníctve kupujúceho využité pre výstavbu multifunkčného 
projektu TWIN CITY, ktorého súčasťou je aj vybudovanie novej autobusovej stanice ako 
významného regionálneho dopravného uzla. Po nadobudnutí vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam budú tieto nehnuteľnosti začlenené do urbanistického bloku TWIN CITY 
SEVER ako významného moderného mestotvorného prvku, čo výrazne zlepší aj dopravnú 
situáciu a prehľadnosť v celej lokalite a pomôže pri rozvoji hlavného mesta SR Bratislavy.  
Prevod pozemkov bol chválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
 

2)  Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v Čl. 1 ods. 1 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 nehnuteľností uvedeným v Čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta z ......................., stanoviskom oddelenia 
územného plánovania z ....................., súborným stanoviskom za oblasť dopravy 
z ......................  

 
 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.                                                                               
 

 
Čl. 6 

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 
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(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 2/3 kúpnej ceny ako aj náhrady                 
za vypracovanie znaleckého posudku. Za zaplatenie 2/3 kúpnej ceny a aj náhrady za 
vypracovanie znaleckého posudku sa považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. 
V prípade omeškania so zaplatením 2/3 kúpnej ceny sa 2/3 kúpnej ceny považujú za zaplatené 
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. 7 
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   Twin City a.s. 
 
 
 
 
 
________________________________      ____________________________ 
                Milan Ftáčnik                     Mgr. Marcel Sedlák  
primátor hlavného mesta SR Bratislavy                                     člen predstavenstva  



Protokol č. 11 88 0...13 00 
o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
ODOVZDÁVAJÚCI:  MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
                                               príspevková organizácia 
                                               Svätoplukova 3, 824 91 Bratislava 

Zastúpená riaditeľom Miloslavom Hrádekom 
 
 

PREBERAJÚCI:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne námestie č. 1,  814 99 Bratislava 
    Zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom 

 
 
 

Článok 1 
 

 Predmetom odňatia správy  nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy sú 
nehnuteľnosti v katastrálnom území  Nivy vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
 
 A. Pozemky evidované ako  parcela registra „C“ 
• parc. č. 9749/1 - zast. pl. a nádvoria o výmere 866 m2, LV č. 1................43.118,90 Eur 
• parc. č. 9749/12 - zast. pl. a nádvoria o výmere 778 m2, LV č. 797........ 38.737,32 Eur 
• parc. č. 9749/36 - zast. pl. a nádvoria o výmere 267 m2, LV č. 1..............13.294,17 Eur 
• parc. č. 9749/38 - zast. pl. a nádvoria o výmere 181 m2, LV č. 1................9.012,15 Eur  
• parc. č. 9749/40 - zast. pl. a nádvoria o výmere 30 m2, LV č. 1..................1.493,73 Eur 
• parc. č. 9749/41 - zast. pl. a nádvoria o výmere 5 m2, LV č. 1.......................248,95 Eur 
• parc. č. 9749/42 - zast. pl. a nádvoria o výmere 34 m2, LV č. 1..................1.692,89 Eur 
• parc. č. 9749/43 - zast. pl. a nádvoria o výmere 12 m2, LV č. 1.....................597,49 Eur 
• parc. č. 9749/44 - zast. pl. a nádvoria o výmere 37 m2, LV č. 1..................1.842,26 Eur 
• parc. č. 9749/45 - zast. pl. a nádvoria o výmere 751 m2, LV č. 1..............37.392,97 Eur 

 
B.  Stavby: 
stavby súp. č. 4944 - Mlynské niv.37,39,41 na pozemku parc. č. 9749/1, LV č. 1       
obstarávacia cena  ..........................................................................................214.023,77 Eur 
oprávky...........................................................................................................139.482,81 Eur 
zostatková cena k 31.8.2013.............................................................................74.540,96 Eur       
stavby súp. č. 1730 na pozemku arc. č. 9749/12, LV č. 797 
obstarávacia cena  ...........................................................................................303.585,11 Eur 
oprávky............................................................................................................206.735,40 Eur 
zostatková cena k 31.8.2013............................................................................104.701,67 Eur 

 
C. Práva a záväzky: 
......................... 

 
Článok 2 

1)  Správa nehnuteľného majetku sa odníma v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva  
hlavného  mesta SR Bratislavy  číslo .............. zo dňa 27.6.2013. 

 



2) MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy odovzdá do 15 dní odo dňa  účinnosti tohto 
protokolu nehnuteľnosti vrátane záväzkových vzťahov, iných práv a tiarch písomným 
protokolom.  

 
 
 

Článok 3 
 

Odovzdávajúci sa zaväzuje, že ku dňu účinnosti tohto protokolu odovzdá preberajúcemu 
súpis hnuteľného majetku, týkajúci sa predmetu odovzdania a súpis záväzkov a pohľadávok 
viažucich sa k predmetu odovzdania.  

 
Článok 4 

 
Protokol nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
 

Článok 5 
 

Tento protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy majetku sa povinne zverejňuje podľa § 5 zák. č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe  k informáciám, v znení neskorších predpisov. 

 
Článok 6 

 
 Protokol je vyhotovený v 7-ich rovnopisoch, z ktorých hlavné mesto SR Bratislava 
obdrží 4 exempláre  a MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy obdrží 3 exempláre. 
 

Článok 7 
 

 Strany po prečítaní   protokolu na znak súhlasu s jeho obsahom tento podpísali. 
 
 
 
V Bratislave, dňa .......................                               V Bratislave, dňa........................... 
 
 
 
 
Odovzdávajúci:                                                          Preberajúci: 
MARIANUM:                                                           Hlavné mesto SR Bratislava:  
 
 
 
 
 
 
______________________                                     __________________________ 
        Miloslav Hrádek                                                               Milan Ftáčnik 
              riaditeľ                                                           primátor hl. m. SR Bratislavy 







Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 
9749/12-20, 35, 36, 38-45 a stavieb súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súp. č. 1730 na parc. 
č. 9749/12, obchodnej spoločnosti Twin City a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa 
a na odňatie správy nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 
9749/12, 36, 38, 40-45 a stavieb súpis. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súp. č. 1730 na parc. č. 
9749/12 mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy  

kód uzn.: 5.2 
5.2.4 
5.2.7 

 

Uznesenie č. 908/2013 
     zo dňa 13. 06. 2013 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť materiál „Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 
9749/1, 9749/12-20, 35, 36, 38-45 a stavieb súpis. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súpis. č. 1730 
na parc. č. 9749/12, obchodnej spoločnosti Twin City a.s. ako prípad hodný osobitného 
zreteľa a na odňatie správy nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 
9749/12, 36, 38, 40-45 a stavieb súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súpis. č. 1730 na parc. č. 
9749/12 mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
2013“, s pripomienkami. 

- - - 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 


