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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, predaj pozemku registra „E“ KN parc. č. 8502/2 – ostatné plochy vo výmere 200 m2, 
k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925, na ktorom je situovaná prístavba k stavbe so súp. č. 
2163 nachádzajúcej sa na pozemkoch registra „C“ parc. č. 8501 a 8502 k. ú. Staré Mesto, 
zapísaná na LV č. 4330 v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich Mariany Krškovej,  v podiele 
¼, Borisa Kršku,  v podiele ¼, Moniky Petríkovej,  v podiele ¼ a Evy Misenkovej,  v podiele ¼, 
za kúpnu cenu celkom  52 100,00  Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch častí: 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 82/2013 zo dňa 
28.05.2013 a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 231,88 Eur/m2. Pri výmere 200 m2 prvá 
časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom 46 376,00 Eur, po zaokrúhlení 46 400,00 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 5 700,00 Eur tvorí náhradu za užívanie časti pozemku registra 
„E“ parc. č. 8502/2 k. ú. Staré Mesto v rozsahu 114 m2 za obdobie dvoch rokov spätne 
a vychádza zo sadzby zo sadzby 25,00 Eur/m2/rok, v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty 
za vecné bremeno. Úhradou tejto sumy sa všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania 
pozemku bez právneho dôvodu považujú za urovnané.  
 
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkami : 
 

1. Kúpna  zmluva  bude  kupujúcimi  podpísaná  do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva     
nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná tohto uznesenie stratí                                            
platnosť. 

 
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 

obidvoma  zmluvnými stranami. 
 
Predaj sa schvaľuje za účelom urovnania nárokov hlavného mesta SR Bratislavy voči kupujúcim 
vyplývajúce z užívania dotknutých pozemkov, ktoré sú riešené v rámci zdĺhavého a nákladného 
súdneho konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I pod číslom konania 10C 122/2000 
s tým, že hlavné mesto SR Bratislava po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy zoberie žalobný 
návrh v celom rozsahu späť.  

 
 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET   : Návrh na predaj pozemku registra „E“, v k. ú. Staré Mesto,  
 parc. č. 8502/2 
 
      
ŽIADATELIA  : Mariana Kršková 
    Boris Krška 
    Monika Petríková 
    Eva Misenková  
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.   
8502/2   ostatné plochy      200  LV č. 8925 
_______________________________________________________________________ 
                   spolu:  200 m2 
 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
 
SKUTKOVÝ   STAV    
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku registra „E“ parc. č. 8502/2 – ostatné 
plochy vo výmere 200 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 8925. Pozemky sa nachádzajú 
na rohu Heydukovej a Marianskej ulice v Bratislave. Prístup k pozemku je po spevnenej 
komunikácií s možnosťou napojenia na všetky bežné inžinierske siete. Z jednej strany pozemku 
sa nachádza stavba bývalej reštaurácie Smíchovský dvor, z boku je situovaný obytný dom 
a z dvoch strán pozemok susedí s telesom komunikácie Heyduková a Marianska. 
 Žiadatelia sú podielovými spoluvlastníkmi stavby so súp. č. 2163 situovanej na 
pozemkoch parc. č. 8501 a 8502 k. ú. Staré Mesto a pozemkov registra „C“ parc. č. 8501 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2, parc. č. 8502 – záhrady o výmere 211 m2, k. ú. 
Staré Mesto zapísaných na LV č. 4330, každý v podiele ¼ nehnuteľností.  
 Pôvodnú stavbu so súp. č. 2163 ( pôvodné súp. č. II-442 ) spolu s pozemkami nadobudol 
kúpou Ján Cabaj ( nevlastný otec Mariany Krškovej ) v roku 1946 a vybudoval v nej zábavný 
podnik „La Paloma“. V tom čase bola stavba situovaná výlučne na pozemku parc. č. 8501 k. ú. 
Staré Mesto. V roku 1952 boli nehnuteľnosti vo vlastníctve pána Cabaja skonfiškované 
v prospech štátu a dané do správy podniku Reštaurácie a jedálne Bratislava ( neskôr REHOS, 
š.p. ). Štátny podnik REHOS vykonal prestavbu pôvodnej stavby a túto rozšíril na pozemok parc. 
č. 8502 a z časti o výmere 114 m2 a na pozemok registra „E“ parc. č. 8502/2 k. ú. Staré Mesto, 
ktorý tvorí predmet prevodu. Rozšírená nehnuteľnosť spolu so susednými pozemkami parc. č. 
8501 a 8502 k. ú. Staré Mesto bola v rámci reštitúcie vydaná pani Márie Cabajovej ( manželke 
pôvodného vlastníka a matke Mariany Krškovej ), pričom za stavebné úpravy zrealizované 
štátnym podnikom REHOS š.p. zaplatila Mária Cabajová finančnú náhradu vo výške 602 400,- 
Kčs. Československý štát nikdy neskolaudoval novovybudovanú prístavbu rovnako žiadatelia 
nikdy nepristúpili k majetkovoprávnemu vysporiadaniu vzťahov k stavbe na pozemku vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.  
  
 Podľa právoplatného rozhodnutia Krajského úradu v Bratislave – odboru životného 
prostredia č. W/1014/3/2000, zo dňa 02.05.2000 k  stavebne upravenej a rozšírenej budove bola 
bez príslušných dokladov a rozhodnutí pristavaná ďalšia časť, a to zastrešená letná záhrada, ktorá 



bola užívaná bez príslušných oprávnení. Stavebníkom drevenej letnej záhrady bol Václav Daniel 
– Dany Grill, s.r.o. Ide o nepovolenú prístavbu, ktorá zatienila okná existujúcej rozšírenej stavbe, 
znefunkčnila využitie stavby a v časti zasiahla aj do chodníka na rohu ulíc Heydukova – 
Mariánska. Stavebník a vlastník uvedenej drevenej prístavby za obdobie od roku 1994 až do 
roku 1999 nepreukázal dostatočný záujem o usporiadanie prístavby preto bolo stavebným 
úradom nariadené odstránenie stavby Okresným úradom Bratislava I, odborom životného 
prostredia č. ŽP-99/15829/J/2Šv, zo dňa 29.11.1999, právoplatné dňa 24.05.2000. Zatiaľ z nám 
neznámych dôvodov neprišlo k výkonu rozhodnutia a letná terasa nebolo odstránená.   
 Hlavné mesto SR Bratislava na základe zistených skutočností a prešetrených právnych 
vzťahov k pozemkom parc. č. 8501, 8502 a pozemok reg. „E“ parc. č. 8502/2 k. ú. Staré Mesto 
podalo dňa 23.08.2000 na Okresný súd Bratislava I návrh na usporiadanie pomerov medzi 
vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby v zmysle § 135c Občianskeho zákonníka a návrh na 
zaplatenie úhrady za užívanie časti pozemku registra „E“ parc. č. 8502/2 o výmere 114 m2           
( ktorý tvorí časť pozemku registra „C“ parc. č. 21755/7 k. ú. Staré Mesto bez zápisu na LV ) vo 
výške 2 649,- Eur s príslušenstvom. V rámci súdneho konania bol vyhotovený znalecký posudok 
č. 20/2013, zo dňa 18.07.2012, ktorým bolo jednoznačne preukázané, že celá stavba ( jej 
pôvodná časť spolu s prístavbou a letnou terasou ) so súp. č. 2163 je situovaná na pozemkoch 
parc. č. 8501, 8502 a z časti o výmere 114 m2 na pozemku registra „E“ parc. č. 8502/2 k. ú. Staré 
Mesto. Súdne konanie je vedené pod č. 10C 122/2000 a najbližšie pojednávanie bolo vytýčené 
na termín 28.10.2013. 
 Vzhľadom na dlhotrvajúci súdny spor požiadala pani Mariana Kršková o prevod 
pozemku registra „E“ parc. č. 8502/2 k. ú. Staré Mesto v rozsahu 200 m2 za účelom ukončenia 
súdneho sporu. Prevod sa týka výlučne pozemku registra „E“ parc. č. 8502/2 k. ú. Staré Mesto, 
ktorý bol z časti zastavaný prístavbou vybudovanou podnikom REHOS š.p. a z časti zastavaný 
letnou záhradou. Predaj sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (t. z. prevod pozemku preukázateľne zastavaný 
stavbou z časti vo vlastníctve nadobúdateľov ).  
 Znaleckým posudkom č. 82/2013 zo dňa 28.05.2013 vyhotoveným Ing. Viliamom 
Antalom bol 1 m2 pozemku registra „E“ parc. č. 8502/2 k. ú. Staré Mesto ohodnotený na sumu 
231,88 Eur/m2, čo pri výmere 200m2 predstavuje sumu 46 376,00 Eur, po zaokrúhlení                 
46 400,00 Eur.  
 Hlavné mesto SR Bratislava nemá k uvedenému pozemku uzavretú nájomnú zmluvu, 
a preto bolo navrhnuté, aby kupujúci uhradili aj náhradu za užívanie časti predmetného pozemku 
o výmere 114 m2, na ktorom je vybudovaná prístavba ( realizovaná podnikom REHOS š.p. – 
ktorú od štátu nadobudla pani Kršková v rámci reštitúcie ) za obdobie dvoch rokov spätne. 
Náhrada za užívanie časti pozemku  parc. č. 8502/2 k. ú. Staré Mesto za obdobie dvoch rokov 
spätne vychádzajú zo sadzby 25,00 Eur/m2/rok v súlade s  Rozhodnutím č. 28/2011 primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty 
za vecné bremeno. Úhradou tejto sumy sa všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania 
pozemku bez právneho dôvodu považujú za urovnané.  
 Za časť pozemku registra „E“ parc. č. 8502/2 o výmere 86 m2, k. ú. Staré Mesto ktorá je 
zastavaná letnou zastrešenou záhradou a vedená ako neoprávnená stavba si hlavné mesto SR 
Bratislava nenárokuje zaplatenie náhrady za užívanie z dôvodu, že žiadatelia uvedenú stavbu 
nezrealizovali a ani túto stavbu vôbec neužívajú. 
 Stožiar VO umiestnený v chodníku na ulici Heydukovej v Bratislave pred prevádzaným 
pozemkom je podľa našich meraní situovaný cca 1,6 m od hranice prevádzaného pozemku. 
Podmienka stanovená v súbornom stanovisku za oblasť dopravy je podľa našich zistení 
zachovaná.     
 
 
 
 



STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU 
Oddelenie územného rozvoja mesta 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou je záujmový pozemok parc. č. 8502/2: funkčné využitie územia 
zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501,  rozvojové územie kód H. 
Stanovisko Referátu generelov technickej infraštruktúry OUP  
Pozemkom prechádza trasa miestnej telefónnej siete. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy 
V prípade, že parcelou prechádzajú podzemné káblové vedenia VO, žiadajú odčleniť pás šírky 
cca 1,5 m v celej dĺžke trasy pod káblami VO a stožiarmi VO v správe OCH.  
Oddelenie mestskej zelene 
Predaj nie je v rozpore so záujmami ochrany mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou 
prírody a krajiny.  
Oznámenie finančného oddelenia 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
 
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Staré Mesto  
Je súhlasné. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 956/2013 zo dňa 12. 09. 2013 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy prerokovať 
„Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8502/2, Mariane 
Krškovej a spol.“. 















































Kúpna zmluva 
č. 04880...1300 

   
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: 4880....... 
IČO:   603 481 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Mariana Kršková  a spol.    
dátum narodenia:  
bytom:  
štátna príslušnosť: 
 
 (ďalej len „kupujúci“) 
 

Čl. 1 
 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku registra „E“ v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 
8502/2 – ostatné plochy vo výmere 200 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 8925. Pozemky sa 
nachádzajú v okrese Bratislava I, v obci Bratislava – mestská časť Staré Mesto. 

2) Predávajúci predáva a kupujúci kupujú do podielového spoluvlastníctva pozemok registra 
„E“ v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8502/2 – ostatné plochy vo výmere 200 m2, zapísaný na LV č. 8925, 
každý v podiele ¼ nehnuteľnosti. 

3) Kupujúci sú podielovými spoluvlastníkmi stavby so súp. č. 2163, situovanej na pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 8501, k. ú. Staré Mesto, ktorá bola stavebne rozšírená na časť pozemku 
registra „E“ parc. č. 8502/2 k. ú. Staré Mesto, tvoriaceho predmet prevodu a podielovými 
spoluvlastníkmi pozemkov registra „C“ KN parc. č. 8501 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
281 m2, parc. č. 8502 – záhrady vo výmere 211 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 4330. 
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom prevodu je pozemky registra „E“ parc. č. 8502/2 k. ú. Staré 
Mesto zastavaný prístavbou k stavbe so súp. č. 2163 v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich, sú 
splnené zákonné podmienky na prevod pozemku do podielového spoluvlastníctva kupujúcich každý 
v podiele ¼  podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.  
 

Čl. 2 
 1) Predávajúci predáva pozemok uvedený v čl. 1 odsek 3 tejto zmluvy za kúpnu cenu celkom  
........... EUR, slovom ................... EUR, kupujúcim, ktorý pozemok za túto cenu kupuje do svojho 
podielového spoluvlastníctva.  
 2) Kúpna cena pozostáva z dvoch častí: Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na sumu .... 
Eur/m2. Pri výmere 200 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom ............ Eur. Druhá časť 
kúpnej ceny vo výške 5 700,00 Eur tvorí náhradu za užívanie časti pozemku parc. č. 8502/2 k. ú. Staré 
Mesto za obdobie dvoch rokov spätne a vychádza zo sadzby 25,00 Eur/m2/rok, v súlade  
s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny 
prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno.  
 3) Kupujúci sú povinní spoločne a nerozdielne 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. 

4) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzujú, že spoločne a nerozdielne uhradia predávajúcemu 
sumu 5 700,00 Eur  ako náhradu za užívanie časti pozemku uvedeného v čl. 1 ods. 3 za obdobie dvoch 



rokov na účet hlavného mesta SR Bratislavy 25828453/7500, vedený v Československej obchodnej 
banke, a.s., variabilný symbol č. 4880.......... naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy 
obidvoma zmluvnými stranami. 
 5) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatia riadne a včas celkovú 
kúpnu cenu, sú povinní 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 sú kupujúci v prípade neuhradenia 
celkovej kúpnej ceny riadne a včas povinní zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky 
z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

6) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzujú uhradiť predávajúcemu náklady na vyhotovenie 
znaleckého posudku č. 82/2013 v sume 400,00 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. 
 7) Prevod pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom 
zasadnutí dňa ....... uznesením č. ............... 
  

Čl. 3 
 1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, bremená ani 
iné právne povinnosti.  
   2) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto kúpnej 
zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.  
 3) Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného 
upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak kupujúci nezaplatí 
celkovú kúpnu cenu v stanovenej lehote. 
 4) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 

 
Čl. 4 

 1) Kupujúci vyhlasujú, že im je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy dobre 
známy a že ho kupujú v takom stave, v akom sa nachádza. 

2) Kupujúci boli oboznámení so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy k predaju pozemkov uvedených v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to so stanoviskom 
oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 12.04.2013, oddelenia územného plánovania – referátu 
generelov technickej infraštruktúry zo dňa .......2013, oddelenia mestskej zelene zo dňa .......2013, 
súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa ......2013, a zaväzujú sa dodržiavať podmienky 
v nich stanovené. Zároveň sa kupujúci zaväzujú v lehote do 9 mesiacov od podpisu tejto kúpnej 
zmluvy oboma zmluvnými stranami odstránia neoprávnenú stavbu situovanú na pozemku registra „E“ 
parc. č. 8502/2 k. ú. Staré Mesto a z časti na pozemku registra „C“ parc. č. 21755 k. ú. Staré Mesto vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.   
 3) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   

4) Znaleckým posudkom č. 82/2013 zo dňa 28.05.2013, ktorý vyhotovil Ing. Viliam Antal, 
znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, Levočská 11, 851 01 Bratislava, 
evidenčné číslo znalca: 910034, bol pozemok registra „E“ parc. č. 8502/2 k. ú. Staré Mesto ocenený 
sumou 231,88 Eur/m2.   

 
Čl. 6 

 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) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predávaným nehnuteľnostiam vkladom do katastra 
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného 
rozhodnutia o jeho povolení príslušnou správou katastra. Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho 
práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 



 4) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva predávajúci pri dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení celkovej kúpnej ceny a nákladov na vyhotovenie 
znaleckého posudku – za ich zaplatenie sa považuje pripísanie na účet predávajúceho. V prípade 
omeškania so zaplatením celkovej kúpnej ceny podáva predávajúci návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto zmluvy. 
 5) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami 
zmluvy. 
 6) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradia kupujúci 
pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    

 
Čl. 7  

 1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 8 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú predložené 
Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu k návrhu na vklad vlastníckeho práva, tri rovnopisy 
obdrží predávajúci. Kupujúci obdržia po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za 
účelom splnenia povinností vyplývajúcich im z tejto zmluvy, tri rovnopisy im predávajúci odovzdá až 
po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 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. 
 
V Bratislave dňa .............................   V Bratislave dňa .......................... 
 
 
PREDÁVAJÚCI:     KUPUJÚCI:  
za Hlavné mesto SR Bratislava    
 
 
 
                        
 
                
 
...............................................    ............................................................. 
 Milan Ftáčnik          
     primátor      
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       ............................................................... 



 
 
 

 


