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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, a to 
stavby so súpis. č. 1645 – bývalá materská škola Osuského 10, situovanej na pozemku registra 
„C“ KN, parc. č. 1185, zapísanej na LV č. 2159 a pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1185 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1508 m2, zapísaného na LV č. 1748, spoločnosti 
Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom Osuského ulica č. 10, Bratislava, IČO 35 718 706, za cenu 
celkom 1,00 Eur a zriadenie predkupného práva podľa § 602 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ako vecné právo, ktoré bude pôsobiť voči 
právnym nástupcom zmluvných strán a bude zapísané v časti „C-Ťarchy“ na LV, 
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná 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 celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami.  
 
3. V prípade, ak kupujúci bude chcieť v budúcnosti predmet prevodu predať alebo inak scudziť 

bude povinný ponúknuť predmet kúpy hlavnému mestu SR Bratislave za rovnakých 
podmienok za ktorých predmet prevodu nadobudol od hlavného mesta SR Bratislavy a za 
rovnakú kúpnu cenu 1,00 Eur, a to aj v prípade, ak do predmetu kúpy boli investované 
finančné prostriedky a predmet prevodu zmenil svoj charakter.  

  
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci v prevádzaných 

nehnuteľnostiach poskytuje odbornú starostlivosť zameranú na profesionálnu liečebno–
preventívnu starostlivosť pre závislých od drog a iných psychoaktívnych látok, vrátane 
komplexnej ambulantnej starostlivosti. Kupujúci pripravuje rekonštrukciu objektu, ktorá 
prispeje k naplneniu podmienok projektu „ Edukačný program na zvýšenie kvality starostlivosti 
o osoby závislé od psychoaktívnych látok“ financovaný z prostriedkov Európskej únie. 
Kupujúci má záujem majetkovoprávne vysporiadať vzťahy k prevádzaným nehnuteľnostiam za 
účelom zvýšenia kvality resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od 
psychoaktívnych látok v resocializačných podmienkach.  
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  : Návrh na predaj nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a to 
stavby so súpis. č. 1645 a pozemku registra „C“ katastra 
nehnuteľností parc. č. 1185, ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa  

 
ŽIADATE Ľ   : Sanatórium AT, s.r.o.  
     Osuského 10, 851 03 Bratislava 
     IČO 35 718 706 
 
ŠPECIFIKÁCIA   STAVBY:  Ide o stavbu so súpis. č. 1645, situovanú na pozemku 

registra „C“ parc. č. 1185, zapísanú na LV č. 2159 
označenú ako bývalá Materská škola na Osuského 10 
v Bratislave. Objekt sa nachádza v organizovanej zástavbe 
sídliska, je jednotraktový, dvojpodlažný, nepodpivničený. 
Bol navrhnutý samostatne stojaci objekt, slúžiaci účelu 
škôlky. Objekt bol dokončený a daný do užívania v roku 
1978 a počas jeho užívania nebol prestavovaný. Jeho 
pravidelnej údržbe nebola venovaná žiadna starostlivosť. 
Objekt je napojený na verejný vodovod, plynovod, 
kanalizáciu a je v ňom vybudované ústredné kúrenie.  

     
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU:  
 
parc. č.        druh pozemku           výmera m2       suma  _________ 
1186  zastavaná plocha   2241            111 581,36 Eur         
1185  zastavané plochy   1508               75 084,64 Eur__ 
                 Spolu: 3749  m2    Celkom: 186 666,00 Eur 

  
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Pôvodným vlastníkom nehnuteľností bol Československý štát v správe Obvodnej správy 
školských zariadení ktorý nehnuteľnosti previedol Hospodárskou zmluvou zo dňa 04.04.1979 
na Investing. Hlavné mesto SR Bratislava nadobudlo predmetné nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 5 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, teda ku dňu 01.05.1991. 
Pôvodne bola stavba zverená do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Do roku 1995 
bola v objekte zabezpečovaná prevádzka výchovného procesu a kuchyňou a skladom. V roku 
1996 prejavil MUDr. Ivan Novotný záujem o poskytovanie odbornej starostlivosti pre 
závislých od drog a iných psychoaktívnych látok. 
 Mestská časť Bratislava – Petržalka uzatvorila so spoločnosťou Sanatórium AT 
s.r.o. Zmluvu o nájme nebytového priestoru č. 46/2000, zo dňa 06.11.2000 na dobu určitú 
od 01.01.2000 do 31.12.2010 za účelom prevádzkovania sanatória špecializovaného na liečbu 
a doliečovanie drogových závislostí. Pozemky parc. č. 1185 a parc. č. 1186 k. ú. Petržalka 
neboli predmetom zverenia tieto boli vždy vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
zapísané na LV č. 1748. Dotknuté nehnuteľnosti stavba so súp. č. 1645 a pozemky parc. č. 
1185, parc. č. 1186 k. ú. Petržalka tvoria jeden uzatvorený areál užívaný ako jeden celok.  
  
 
 



 Ku dňu 27.06.2005 bola správa stavby bývalej materskej školy na Osuského 10 
v Bratislave so súp. č. 1645 odňatá zo správy mestskej časti Bratislava – Petržalka na základe 
čoho vstúpilo hlavné mesto SR Bratislava do právneho postavenia prenajímateľa. Nadobúdacia 
hodnota stavby v čase odňatia predstavovala sumu 177 822,21 Eur a zostatková hodnota 
budovy ku dňu 30.06.2005 predstavovala sumu 15 825,13 Eur.   
 Po ukončení platnosti pôvodnej nájomnej zmluvy bola so žiadateľom uzatvorená 
nová Zmluva o nájme č. 078309951000, zo dňa 12.01.2011, ktorá bola dohodnutá na dobu 30 
rokov. Hlavné mesto SR Bratislava sa v predmetnej zmluve zaviazalo, že nájomcovi poskytne 
nehnuteľnosť v stave spôsobilom na prevádzkovanie sanatória. V tejto súvislosti si dovoľujeme 
uviesť, že dotknutá stavba je v pôvodnom stave od jej výstavby neboli zo strany hlavného 
mesta SR Bratislavy ani zo strany mestskej časti Bratislava – Petržalka vynaložené žiadne 
finančné prostriedky na jej rekonštrukciu, modernizáciu či potrebnú údržbu. Hlavné mesto SR 
Bratislava nezabezpečuje správu objektu čím prispelo k znehodnocovaniu nehnuteľnosti. 
 Nosná konštrukcia objektu je realizovaná z montovaného skeletu, ktorý má len 
minimálne izolačné vlastnosti. Na objekte je možné pozorovať lokálne statické 
a konštrukčné poruchy. Objekt vzhľadom na svoj vek a zanedbanú údržbu vykazuje 
množstvo funkčných a prevádzkových porúch, ktoré je potrebné odstrániť. Pri jeho 
údržbe došlo k rozšíreniu závad, ktoré sa prejavili sadnutím juhozápadného rohu objektu, 
viditeľné dlhodobé vlhnutie obvodových murív, popraskanie obvodových spínaných panelov 
a zatekanie do objektu z dôvodu poškodenia strešnej krytiny, značná deformácia stropného 
panelu. Opísaný stav, kedy prišlo k absencií stavebnej údržby objektu môže viesť k tomu, že 
stavbu nebude možné reálne využívať a stane sa jej stav havarijným.  
 Súčasný stav je s prihliadnutím na uvedené skutočnosti neudržateľný. Žiadateľ má 
záujem zabezpečiť rozsiahlu rekonštrukciu a obnovu celého objektu. Žiadateľ, ako 
zdravotnícko-resocializačné zariadenie nekomerčného charakteru vyvíja dlhodobé úsilie 
na vytvorenie projektu „Edukačný program na zvýšenie kvality starostlivosti o osoby 
závislé od psychoaktívnych látok“. Cieľom projektu je zlepšiť a rozšíriť vzdelanie 
zamestnancov a tým zvýšiť kvalitu resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé 
od psychoaktívnych látok v resocializačných podmienkach. Uvedený projekt zahŕňa aj celkovú 
rekonštrukciu objektu. Liečba závislostí patrí medzi medzinárodne uznávané a špičkové trendy, 
ktoré sú podporované Európskou úniou. Súčasný medzinárodný trend smeruje práva k takýmto 
aktivitám, preto sa žiadateľ rozhodol požiadať o príspevok na projekt spojený s rekonštrukciou 
objektu z európskych grantov. Pre získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu 
objektu je potrebné, aby žiadateľ preukázal vlastnícky vzťah k nehnuteľnostiam. 
 Realizáciou žiadateľom vytvoreného projektu príde k vybudovaniu komplexu 
dvojfázovej bio-psycho-sociálnej ambulantnej terapie s resocializáciou a ochranným pobytom, 
ako jediným zariadením tohto druhu v celej Slovenskej republike. Tento terapeutický model 
vytvorí vhodnejšie podmienky pre poskytovanie starostlivosti u hospitalizovaných pacientov 
a klientov zariadenia, prispeje k vytvoreniu špecializovaného zariadenia v Bratislave, ktoré 
bude poskytovať priestory pre extramurálne aktivity socioterapeutického klubu a začlení 
Bratislavu medzi mestá, ktoré podporujú boj so spoločensky najobávanejšou chorobou ako sú 
ochorenia zo závislostí.  
 Žiadateľ bude v kúpnej zmluve zaviazaný, že v prípade prevodu nehnuteľností na tretie 
osoby bude mať hlavné mesto SR Bratislava predkupné právo na nehnuteľnosti za kúpnu cenu 
1,00 Euro, a to a j v prípade, ak bude objekt zrekonštruovaný. S vytvorením predkupného 
práva v prospech hlavného mesta SR Bratislavy žiadateľ bez výhrad súhlasí a dúfa, že 
hlavné mesto SR Bratislava podporí iniciatívu žiadateľa o vybudovanie sanatória európskeho 
rozmeru, ktorá ovplyvní najmä mladých ľudí pri ich snahe vymaniť sa zo závislosti a úspešne 
sa začleniť do spoločnosti.  
 



Predkupné právo sa zriaďuje v zmysle § 602 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov ako vecné právo a pôsobí aj voči právnym nástupcom 
zmluvných strán a bude predmetom zápisu v časti „C-Ťarchy“ na liste vlastníctva.  
  Predaj uvedených nehnuteľností sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov s tým, že obecné zastupiteľstvo musí rozhodnúť trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov.  
 Zámer previesť uvedené nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa bude 
v lehote najneskôr 15 dní pred prerokovaním v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy zverejnený na úradnej tabuli magistrátu a na internetovej stránke hl. mesta 
www.bratislava.sk.     

Na základe výsledkov rokovaní Komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta zo dňa 26.11.2013 bol návrh kúpnej zmluvy doplnený 
o nový ods. 4 a 5 článku V.  kúpnej zmluvy, podľa ktorých je kupujúci povinný po 
nadobudnutí nehnuteľností zachovať súčasný účel užívania stavby a priľahlých 
pozemkov v opačnom prípade bude mať hlavné mesto SR Bratislava právo odstúpiť od 
kúpnej zmluvy v celosti.  

   
 
STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU   

 
Stanovisko oddelenia územného plánovania: 
Z hľadiska  ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov 
a v súčasnosti rozpracovaného Územného generelu zdravotníctva k žiadosti o odkúpenie 
pozemku parc. č. 1185 k. ú. Petržalka nemajú pripomienky.  
 
Stanovisko starostu mestskej časti Bratislava – Petržalka 
Je súhlasné. 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 26. 11. 2013 na internete a  na 
úradnej tabuli svoj zámer predať uvedené nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 
  

Za účelom poskytnutia dostatočného časového priestoru na uzatvorenie zmluvného 
vzťahu jednotlivými žiadateľmi navrhujeme s ohľadom na vianočné a novoročné sviatky 
uzatvorenie zmluvy/dodatku do 45 dní od schválenia uznesenia v mestskom 
zastupiteľstve. 
  
 































Kúpna zmluva 
a zmluva o zriadení predkupného práva   

č. 04880...1300 
 
 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. a § 602 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...13 
IČO:   603 481 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
a 
 
 Sanatórium AT, s.r.o.  
 Osuského č. 10, 851 03 Bratislava 
 Zastúpená : MUDr. Ivan Novotný, konateľ 

      bytom : Seberíniho 21, 821 03 Bratislava 
 Zapísaná  : v obchodnom registri Okresného sudu v Bratislave I., 

    odd. Sro, vložka č. 14743/B  
 Peňažný ústav  :   
 Číslo účtu  :  
 DIČ : 
 IČO : 35 718 706 
 

 (ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1 
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Petržalka, a to stavby so súp. č. 

1645 – MŠ Osuského 10, situovanej na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 1185, 
zapísanej na LV č. 2159 a pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 1185 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1508 m2, parc. č. 1186 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2241 m2,  
zapísaných na LV č. 1748, nachádzajúcich sa v okrese Bratislava V, v obci Bratislava – mestská časť 
Petržalka.  

 2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. 
Petržalka, a to: 

-  stavbu so súp. č. 1645 – MŠ Osuského 10, situovanú na pozemku registra „C“ katastra 
nehnuteľností, parc. č. 1185, zapísanú na LV č. 2159, 

- pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 1185 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1508 m2, zapísaný na LV č. 1748, 

- pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1186 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2241 m2, zapísaný na LV č. 1748.  

3) Predaj nehnuteľností podrobne špecifikovaných v ods. 2 tohto článku sa uskutočňuje 
v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že kupujúci v prevádzaných 
nehnuteľnostiach poskytuje odbornú starostlivosť zameranú na profesionálnu liečebno–preventívnu 
starostlivosť pre závislých od drog a iných psychoaktívnych látok, vrátane komplexnej ambulantnej 
starostlivosti. Kupujúci pripravuje rekonštrukciu objektu, ktorá prispeje k naplneniu podmienok 
projektu „ Edukačný program na zvýšenie kvality starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych 
látok“ financovaný z prostriedkov Európskej únie. Kupujúci má záujem majetkovoprávne vysporiadať 
vzťahy k prevádzaným nehnuteľnostiam za účelom zvýšenia kvality resocializačnej a rehabilitačnej 
starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok v resocializačných podmienkach.  

 
  
 



 
Čl. 2 

 1) Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 odsek 2 tejto zmluvy  za  kúpnu cenu 
1,00 EURO, ( slovom: jedno EURO) kupujúcemu, ktorý pozemky za túto cenu kupuje do svojho 
výlučného vlastníctva.  
 2) Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom zasadnutí dňa ........2013 uznesením č. .............. 
 3) Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za predmet prevodu vo výške 1,00 EURO na účet 
predávajúceho Hlavného mesta SR Bratislavy č. 25826343/7500, vedený v ČSOB, a.s., variabilný 
symbol  č. 4880.....13 naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 
 4) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas kúpnu cenu, 
je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. a 
predávajúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo 
výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto je kupujúci v prípade neuhradenia kúpnej ceny 
riadne a včas povinní zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa 
ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.  

Čl. 3 
 1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach 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  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 vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 2 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 čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy, a to so stanoviskom 
oddelenia územného plánovania zo dňa 14.01.2013, referátu generelov technickej infraštruktúry zo 
dňa .......2013, so súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa ...........2013, oddelenia životného 
prostredia a mestskej zelene zo dňa ...........2013, kupujúci berie tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje 
sa dodržiavať podmienky v nich stanovené. 
 3) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   
 

Čl. 5 
Vedľajšie dojednanie ku kúpnej zmluve  

 1) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci ako povinný z predkupného práva zriaďuje 
predkupné právo v prospech predávajúceho ako oprávneného z predkupného práva viažuce sa na 
celý predmet prevodu podrobne špecifikovaný v čl. 1 ods. 2 tejto kúpnej zmluvy, a to na dobu neurčitú 
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva Okresným úradom 
Bratislava, Katastrálnym odborom. Toto predkupné právo zriaďujú zmluvné strany v zmysle § 602 
a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ako vecné právo 
a pôsobí aj voči právnym nástupcom zmluvných strán.   

2) Predkupné právo bude zapísané v časti „C-Ťarchy“ na liste vlastníctva a nadobudne 
účinnosť dnom právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, Katastrálny odbor o jeho 
povolení.   
 3) Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade, ak kupujúci bude chcieť v budúcnosti 
predmet prevodu definovaný v čl. 1 ods. 2 tejto kúpnej zmluvy predať alebo inak scudziť bude 
povinný ponúknuť predmet kúpy hlavnému mestu SR Bratislave za rovnakých podmienok za ktorých 
predmet prevodu nadobudol od hlavného mesta SR Bratislavy a za rovnakú kúpnu cenu 1,00 Euro, 
a to aj v prípade, ak do predmetu kúpy boli investované finančné prostriedky a predmet prevodu 
zmenil svoj charakter.  
 
 



 
 4) Doba do kedy sa bude predaj uskutočňovať nebude určená podľa § 605 zákona č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ale bude stanovená na základe dohody 
zmluvných strán v dĺžke 4 mesiacov počas ktorých hlavné mesto SR Bratislava musí vyplatiť kúpnu 
cenu za predmet prevodu v prospech spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o. inak predkupné právo zanikne. 
 5) Kupujúci sa touto kúpnou zmluvou zaväzuje, že po nadobudnutí vlastníckeho práva 
k predmetu prevodu zachová účel využívania nehnuteľností, ktoré sú v súčasnosti využívané na 
poskytovanie odbornej starostlivosti zameranej na profesionálnu liečebno–preventívnu starostlivosť 
pre závislých od drog a iných psychoaktívnych látok, vrátane komplexnej ambulantnej starostlivosti 
v opačnom prípad bude mať hlavné mesto SR Bratislava právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.        
  

Čl. 6 
 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva katastrom nehnuteľností. 
 2) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci pri dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny a nákladov na vyhotovenie 
znaleckého posudku – za ich zaplatenie sa považuje pripísanie na účet predávajúceho. V prípade 
omeškania so zaplatením kúpnej ceny podá predávajúci návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po 
zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto zmluvy. 
 3) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predávaným nehnuteľnostiam vkladom do katastra 
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného 
rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom. Rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 
 4) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami 
zmluvy. 
 5) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci pri 
podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    

 
Čl. 7 

 1) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 5 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 

2) Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so zverejnením tejto zmluvy podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 
 3) Kúpna zmluva je vyhotovená v 6-ich exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú predložené 
Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor 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 im z tejto zmluvy, rovnopis kupujúcemu predávajúci 
odovzdá až po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na 
základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpísali. 
 
V Bratislave dňa .............................   V Bratislave dňa .......................... 
 
 
PREDÁVAJÚCI:     KUPUJÚCI:  
za Hlavné mesto SR Bratislava   Sanatórium AT, s.r.o.  
 
 
 
....................................................   .................................................. 
             Milan  Ftáčnik         MUDr. Ivan Novotný 
                primátor            konateľ  

































Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 26.11.2013 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 26 
Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Petržalka, stavby so súp.č. 1645 a pozemku parc.č. 
1185, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť 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 nehnute ľnosti  v k. ú. Petržalka, a to stavby 
so súpis. č. 1645 – bývalá materská škola Osuského 10, situovanej na pozemku registra „C“ KN, parc. 
č. 1185, zapísanej na LV č. 2159 a pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1185 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1508 m2, zapísaného na LV č. 1748, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom 
Osuského ulica č. 10, Bratislava, IČO 35 718 706, za cenu celkom 1,00 Eur a zriadenie 
predkupného práva  podľa § 602 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov ako vecné právo, ktoré bude pôsobiť voči právnym nástupcom zmluvných strán 
a bude zapísané v časti „C-Ťarchy“ na LV, s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

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

zmluvnými stranami.  
 
3. V prípade, ak kupujúci bude chcieť v budúcnosti predmet prevodu predať alebo inak scudziť bude 

povinný ponúknuť predmet kúpy hlavnému mestu SR Bratislave za rovnakých podmienok za 
ktorých predmet prevodu nadobudol od hlavného mesta SR Bratislavy a za rovnakú kúpnu cenu 
1,00 Eur, a to aj v prípade, ak do predmetu kúpy boli investované finančné prostriedky a predmet 
prevodu zmenil svoj charakter.  

  
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci v prevádzaných nehnuteľnostiach 

poskytuje odbornú starostlivosť zameranú na profesionálnu liečebno–preventívnu starostlivosť pre 
závislých od drog a iných psychoaktívnych látok, vrátane komplexnej ambulantnej starostlivosti. 
Kupujúci pripravuje rekonštrukciu objektu, ktorá prispeje k naplneniu podmienok projektu „ Edukačný 
program na zvýšenie kvality starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok“ financovaný 
z prostriedkov Európskej únie. Kupujúci má záujem majetkovoprávne vysporiadať vzťahy 
k prevádzaným nehnuteľnostiam za účelom zvýšenia kvality resocializačnej a rehabilitačnej 
starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok v resocializačných podmienkach.  

 
V prípade zmeny ú čelu používania objektu, kúpna zmluva bude neplatná 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 5, proti: 0 , zdržal sa: 0   
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 26.11.2013 
 
 



Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 1645 
a pozemku parc. č. 1185, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako 
prípadu hodného osobitného zreteľa 

kód uzn.: 5.2 
5.2.4 
5.2.7 

 

Uznesenie č. 1024/2013 
     zo dňa 27. 11. 2013 

  
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR                 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti                  
v k. ú. Petržalka, a to stavby so súpis. č. 1645 – bývalá materská škola Osuského 10, 
situovanej na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1185, zapísanej na LV č. 2159 a pozemku 
registra „C“ KN, parc. č. 1185 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1508 m2, zapísaného 
na LV č. 1748, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom Osuského ulica č. 10, Bratislava, 
IČO 35718706, za cenu celkom 1,00 Eur a zriadenie predkupného práva podľa § 602 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ako vecné právo, 
ktoré bude pôsobiť voči právnym nástupcom zmluvných strán a bude zapísané v časti „C-
Ťarchy“ na LV,  
 
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva 
nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

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

zmluvnými stranami.  
 
3. V prípade, ak kupujúci bude chcieť v budúcnosti predmet prevodu predať alebo inak 

scudziť bude povinný ponúknuť predmet kúpy hlavnému mestu SR Bratislave za 
rovnakých podmienok za ktorých predmet prevodu nadobudol od hlavného mesta SR 
Bratislavy a za rovnakú kúpnu cenu 1,00 Eur, a to aj v prípade, ak do predmetu kúpy boli 
investované finančné prostriedky a predmet prevodu zmenil svoj charakter.  

  
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci v prevádzaných nehnuteľnostiach 
poskytuje odbornú starostlivosť zameranú na profesionálnu liečebno–preventívnu 
starostlivosť pre závislých od drog a iných psychoaktívnych látok, vrátane komplexnej 
ambulantnej starostlivosti. Kupujúci pripravuje rekonštrukciu objektu, ktorá prispeje 
k naplneniu podmienok projektu „ Edukačný program na zvýšenie kvality starostlivosti 
o osoby závislé od psychoaktívnych látok“ financovaný z prostriedkov Európskej únie. 



Kupujúci má záujem majetkovoprávne vysporiadať vzťahy k prevádzaným nehnuteľnostiam 
za účelom zvýšenia kvality resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od 
psychoaktívnych látok v resocializačných podmienkach.  

- - - 

 



    
 
 

   


