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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
a podľa  § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
predaj  
-    spoluvlastníckeho podielu 12674/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 

2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1521 m², zapísaného na LV č. 1748, na ktorom sa 
nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná na LV č. 2811, v prospech vlastníka nebytového 
priestoru č. 12-3/II o veľkosti podielu 1/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o veľkosti 12674/204050, 
spoluvlastníckeho podielu 5006/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 
2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1521 m², zapísaného na LV č. 1748, na ktorom sa 
nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná na LV č. 2811 v prospech vlastníka nebytového priestoru 
č. 12-4/III o veľkosti podielu 1/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
o veľkosti 5006/204050, 
spoluvlastníckeho podielu 31754/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 
2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1521 m², zapísaného na LV č. 1748, na ktorom sa 
nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná na LV č. 2811 v prospech vlastníka nebytového priestoru 
č. 12-5/II o veľkosti podielu 1/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
o veľkosti 31754/204050, 
spoločnosti MERCATOR DMS, spol. s.r.o., so sídlom Jasovská ulica č. 3/a, Bratislava, IČO 17 327 
547, za kúpnu cenu celkom 57 753,96 Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch častí: 

 Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 16/2014 zo dňa 28.01.2014 
a vychádza z celkovej hodnoty pozemku  227 000,00 Eur. Prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu 
celkom 54 993,96  Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny predstavuje náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 2818/1, 
kupujúcim vo výške 1 380,00 Eur, za obdobie od 10.01.2014, kedy žiadateľ prestal platiť úhrady za 
užívanie pozemku do 06.03.2014, teda do zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy a vychádza zo sadzby 15,00 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. Uhradením kúpnej ceny kupujúcim naraz v lehote do 30 dní od podpísania kúpnej 
zmluvy obidvoma zmluvnými stranami sa považujú všetky pohľadávky predávajúceho vyplývajúce 
z užívania pozemku registra „C“ parc. č. 2818/1 v k. ú. Petržalka, kupujúcim za uspokojené. 
 
S podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 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. 
 
 
- spoluvlastníckeho podielu 2031/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 

2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1521 m², zapísaného na LV č. 1748, na ktorom sa 
nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná na LV č. 2811 v prospech vlastníka nebytového priestoru 



č. 12-2/I, o veľkosti podielu 1/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
o veľkosti 2031/204050, 

 spoluvlastníckeho podielu 42395/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 
2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1521 m², zapísaného na LV č. 1748, na ktorom sa 
nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná na LV č. 2811 v prospech vlastníka nebytového priestoru 
č. 12-2/II, o veľkosti podielu 1/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
o veľkosti 42395/204050, 
spoločnosti Slovenská pošta, a s., so sídlom Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, IČO: 36 631 
124, za kúpnu cenu celkom 63 910,66 Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch častí: 

 Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 16/2014 zo dňa 28.01.2014 
a vychádza z celkovej hodnoty pozemku 227 000,00 Eur. Prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu 
celkom 49 422,70 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny predstavuje náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 2818/1, 
kupujúcim vo výške 14 487,96 Eur, za obdobie od 01.03.2011, kedy bol žiadateľ vyzvaný na úhradu 
bezdôvodného obohatenia do 06.03.2014, teda do zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy a vychádza zo sadzby 15,00 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. Uhradením kúpnej ceny kupujúcim naraz v lehote do 30 dní od 
podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami sa považujú všetky pohľadávky 
predávajúceho vyplývajúce z užívania pozemku registra „C“ parc. č. 2818/1 v k. ú. Petržalka, 
kupujúcim za uspokojené. 
  
 S podmienkami: 
 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 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. Kupujúci uhradí pohľadávku za nájom nebytových priestorov vo výške 495,78 Eur v lehote do 30 
dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy v zmysle faktúry č. 783068203.  

 
- spoluvlastníckeho podielu 110190/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 

2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1521 m², zapísaného na LV č. 1748, na ktorom sa 
nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná na LV č. 2811 v prospech vlastníka nebytového priestoru 
č. 1-1/I o veľkosti podielu 1/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
o veľkosti 110190/204050, 
spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom Stromová č. 16, Bratislava, IČO: 
00 500 674, za kúpnu cenu celkom 128 743,54 Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch častí: 

 Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 16/2014 zo dňa 28.01.2014 
a vychádza z celkovej hodnoty pozemku 227 000,00 Eur.  Prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu 
celkom  122 583,34 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny predstavuje náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 2818/1, 
kupujúcim vo výške 6 160,20 Eur, za obdobie od 10.10.2013, kedy žiadateľ prestal platiť úhrady za 
užívanie pozemku do 06.03.2014, teda do zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy a vychádza zo sadzby 15,00 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.  
 
 
 
Uhradením kúpnej ceny kupujúcim naraz v lehote do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami sa považujú všetky pohľadávky predávajúceho vyplývajúce z užívania 
pozemku registra „C“ parc. č. 2818/1 v k. ú. Petržalka, kupujúcim za uspokojené. 
   
S podmienkami: 
 



1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 
PREDMET   : Návrh na predaj spoluvlastníckych podielov k pozemku  
    registra „C“ v  k. ú. Petržalka, parc. č. 2818//1,  
    zapísaného na LV č. 1748 
      
ŽIADATELIA  :  1. MERCATOR DMS, spol. s.r.o.  
        Jasovská ulica č. 3/a 
        851 07  Bratislava 
        IČO 17 327 547 
    2. Slovenská pošta, a.s.  
        Partizánska cesta č. 9 
        975 99 Banská Bystrica 
        IČO 36 631 124 
    3. TERNO Slovensko, spotrebné družstvo  
        Stromová ulica č. 16 
        833 02  Bratislava 
        IČO 00 500 674 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
parc. č. druh pozemku celkom m2     výmera m2    pozn._______  
2818/1  zastavané plochy           1521          1521  LV č. 1748 
                Spolu:     1521 m2  
          
SKUTKOVÝ   STAV    
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností  parc. č. 
2818/1 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 1521 m2 k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748. 
Záujmový pozemok sa nachádza na rohu ulíc Jasovská a Bebelová ulica v Bratislave a je v celosti 
zastavaný stavbou so súpis. č. 3198, zapísanou na LV č. 2811.  

Žiadateľ, spoločnosť MERCATOR DMS, spol. s.r.o. je výlučným vlastníkom nebytových 
priestorov č. 12-3/II, č. 12-4/II, č. 12-5/II a podielovým spoluvlastníkom spoločných častí a spoločných 
zariadení domu o veľkosti podielu 49434/204050, nachádzajúcich sa v polyfunkčnom dome so súpis. č. 
3198, zapísaných na LV č. 2811, v uvedených priestoroch žiadateľ prevádzkuje spoju podnikateľskú 
činnosť. Žiadateľ listom zo dňa 03.04.2013 požiadal o prevod príslušných spoluvlastníckych podielov 
k dotknutému pozemku prislúchajúcich k nebytovým priestorom vo vlastníctve žiadateľa.  

Žiadateľ, Slovenská pošta, a.s. je výlučným vlastníkom nebytových priestorov č. 12-2/I, č. 12-2/II 
a podielovým spoluvlastníkom spoločných častí a spoločných zariadení domu o veľkosti podielu 
44426/204050, nachádzajúcich sa v polyfunkčnom dome so súpis. č. 3198, zapísaných na LV č. 2811, 
v uvedených priestoroch má žiadateľ zriadenú pobočku. Žiadateľ listom zo dňa 03.01.2014 požiadal 
o prevod príslušných spoluvlastníckych podielov k dotknutému pozemku prislúchajúcich k nebytovým 
priestorom vo vlastníctve žiadateľa.  

 Žiadateľ, TERNO Slovensko, spotrebné družstvo je výlučným vlastníkom nebytového priestoru 
č. 1-1/I a podielovým spoluvlastníkom spoločných častí a spoločných zariadení domu o veľkosti podielu 
110190/204050, nachádzajúceho sa v polyfunkčnom dome so súpis. č. 3198, zapísaných na LV č. 2811, 
v uvedených priestoroch žiadateľ prevádzkuje spoju podnikateľskú činnosť.  Doposiaľ žiadateľ 
nepožiadal o riešenie vzniknutej situácie.  

K prevádzanému pozemku parc. č. 2818/1 k. ú. Petržalka nemá hlavné mesto SR Bratislava 
uzatvorenú žiadnu nájomnú zmluvu.   

Znaleckým posudkom č. 16/2014 zo dňa 28.01.2014 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklérom bol             
1 m2 prevádzaného pozemku ohodnotený na sumu 149,07 Eur/m2, teda za celkovú cenu 226 735,47 Eur, 
po zaokrúhlení 227 000,00 Eur. Z celkovej kúpnej ceny pripadá na spoluvlastnícky podiel 49434/204050 
prevádzaného pozemku pre spoločnosť MERCATOR DMS, spol. s.r.o. cena vo výške 54 993,96 Eur. 
Z celkovej kúpnej ceny pripadá na spoluvlastnícky podiel 44426/204050 prevádzaného pozemku pre 
spoločnosť Slovenská pošta, a.s. cena vo výške 49 422,70 Eur. Z celkovej kúpnej ceny pripadá na 
spoluvlastnícky podiel 110190/204050 prevádzaného pozemku pre spoločnosť TERNO Slovensko, 
spotrebné bytové družstvo cena vo výške 122 583,34 Eur.  

Predaj pozemku sa navrhuje uskutočniť podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (posledná zmena tohto zákona novelou č. 258/2009 Z. z.) 
ako prevod majetku obce, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov. 



 Kúpou spoluvlastníckych podielov k pozemku si žiadatelia majetkovoprávne usporiadajú súčasné 
užívanie nehnuteľnosti pod svojou stavbou, ktorú v súčasnosti využívajú v rámci svojich podnikateľských 
činností.  
 Vzhľadom k tomu, že žiadatelia nemali usporiadaný vzťah k pozemku, na ktorom je situovaná 
stavba so súp. č. 3198 vo vlastníctve nadobúdateľov požaduje hlavné mesto SR Bratislava od žiadateľov 
úhradu za užívanie pozemku pod stavbou, ktorej výška vychádza zo sadzby 15,00 Eur/m2/rok ( objekty na 
služby, administratívu ) v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, 
ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia primátora č. 28/2011. Pri spoločnosti MERCATOR DMS, 
spol.  s.r.o. predstavuje úhrada za užívanie pozemku sumu vo výške  1 380,00 Eur, za obdobie od 
10.01.2014, kedy žiadateľ prestal platiť úhrady za užívanie pozemku do 06.03.2014, teda do zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Pri Slovenskej pošte, a.s. predstavuje úhrada za 
užívanie pozemku sumu vo výške 14 487,96 Eur, za obdobie od 01.03.2011, kedy bol žiadateľ vyzvaný 
na úhradu bezdôvodného obohatenia do 06.03.2014, teda do zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy. Pri spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo predstavuje úhrada 
za užívanie pozemku sumu vo výške  6 160,20 Eur, za obdobie od 10.10.2013, kedy žiadateľ prestal 
platiť úhrady za užívanie pozemku do 06.03.2014, teda do zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. Spoločnosť TERNO Slovensko, spotrebné družstvo bolo oslovené listom za účelom 
usporiadania vzťahov k užívanému pozemku. Na reakciu v súčasnosti čakáme.  
 Úhradou bezdôvodného obohatenia sa všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania 
pozemku bez právneho dôvodu  považujú za urovnané.   
  
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 pozemok 2818/1, funkčné využitie územia: viacpodlažná zástavba obytného územia, 
číslo funkcie 101. 
Oddelenie územných generelov a GIS : 
Bez pripomienok.  
Súborné stanovisko za oblasť dopravy 
Nemajú pripomienky. V zmysle platného ÚPN nie je kolízia s dopravným výhľadovým zámerom.  
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Predaj pozemkov nie je v rozpore  so záujmami životného prostredia, ochrany mestskej zelene, územnou 
a druhovou ochranou prírody a krajiny.  
Stanovisko finančného oddelenia: 
MERCATOR DMS spol. s.r.o. neevidujú pohľadávky za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2013.  
Slovenská pošta a.s. evidujú pohľadávky za bezdôvodné obohatenie za obdobie od 01.03.2011 do 
31.07.2013 vo výške 12 004,32 Eur a pohľadávku za nájom nebytových priestorov vo výške 495,78 Eur.  
 
Stanovisko starostu MČ Bratislava – Petržalka  
Je súhlasné. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1081/2014 zo dňa 13. 02.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať „Návrh na predaj pozemku v Bratislave, 
k. ú. Petržalka, parc. č. 2818/1, spoločnostiam MERCATOR DMC, spol. s.r.o., so sídlom 
v Bratislave,  TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom v Bratislave a Slovenská pošta, a.s., 
so sídlom v Banskej Bystrici – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou“. 





























































Kúpna zmluva 
č. 04880....1400 

 
uzavretá v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v 
znení neskorších predpisov  a podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Zastúpené:  Milanom Ftáčnikom,  primátorom mesta 
Peňažný ústav: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  25826343/7500 
Variabilný symbol: 4880......14 
IČO:   603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
TERNO Slovensko, spotrebné družstvo  
Stromová 16, 833 02 Bratislava  
Štatutárny zástupca : Ing. Michal Holík, predseda predstavenstva 
  Marc Bonin, člen predstavenstva 
Peňažný ústav  :   
Číslo účtu  :  
DIČ  : 
IČO : 00 500 674 
IČ DPH :  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Dr, vložka číslo: 135/B 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 

Čl. 1 
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 

2818/1 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 1521 m2, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1748 vedenom Okresným úradom Bratislava, 
Katastrálny odbor ako parcela registra “C“; pozemok sa nachádza v okrese Bratislava V, 
v obci Bratislava – mestská časť Petržalka.  

2) Predmetom predaja podľa tejto kúpnej zmluvy je prevod spoluvlastníckeho podielu 
110190/204050 na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2818/1 – 
zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 1521 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 
1748 prislúchajúceho k nebytovému priestoru č. 1-1/I vo vlastníctve kupujúceho.  

3) Kupujúci je výlučným vlastníkom nebytového priestoru č. 1-I/I a podielovým 
spoluvlastníkom spoločných častí a spoločných zariadení domu o veľkosti podielu 
110190/204050, nachádzajúcich sa v polyfunkčnom dome so súpis. č. 3198, zapísaných 
na LV č. 2811. Stavba so súpis. č. 3198 je v celom svojom rozsahu situovaná na pozemku 
registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2818/1 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1521 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748. Vzhľadom na skutočnosť, 
že v tomto prípade ide pozemok zastavaný stavbou v podielovom spoluvlastníctve 
kupujúceho, sú splnené zákonné podmienky na prevod pozemkov do vlastníctva 
kupujúceho podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí.  

4) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje spoluvlastnícky podiel 110190/204050 na 
pozemku podrobne špecifikovaného v Čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy do svojho podielového 
spoluvlastníctva.  

 



Čl. 2 
1) Predávajúci predáva spoluvlastnícky podiel na pozemku podrobne špecifikovaného v Čl. 

1 odsek 2 tejto zmluvy  za kúpnu cenu      .............. EUR (slovom : ............ Eur ) 
kupujúcemu, ktorý spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti za túto cenu kupuje do svojho 
podielového spoluvlastníctva. Spolu s kúpnou cenou sa kupujúci zaväzuje uhradiť 
predávajúcemu aj náklady na vypracovanie znaleckého posudku v výške .....,00 EUR.  

2)  Kúpna cena pozostáva z dvoch častí: Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na sumu ........ 
Eur/m2. Pri veľkosti spoluvlastníckeho podielu 110190/204050 pozemku predstavuje 
prvá časť kúpnej ceny sumu celkom po zaokrúhlení ..................... Eur. Druhá časť kúpnej 
ceny vo výške ................ Eur tvorí náhradu za užívanie pozemku parc. č. 2818/1 k. ú. 
Petržalka za obdobie od ............... do podpísania tejto kúpnej zmluvy a vychádza zo 
sadzby 15,00 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 je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške .......... Eur na účet 
predávajúceho č. 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., 
variabilný symbol  č. 4880....14 naraz, do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy 
oboma zmluvnými stranami. 

4) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu sumu ........... Eur ako 
náhradu za vypracovanie znaleckého posudku č. ....../2014, zo dňa ...01.2014, 
vyhotoveného Ing. Petrom Vinklérom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné 
stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, so sídlom Čerešňová 3/A, Chorvátsky Grob, 
evidenčné číslo znalca 913776 na účet predávajúceho č. 25826343/7500, vedený 
v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol  č. 4880...14 naraz, do 30 
dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

5) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak 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 povinný zaplatiť 
predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 
Občianskeho zákonníka. 

6) Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na 
svojom zasadnutí dňa  06.03.2014, Uznesením č. ........./2014. 

   
Čl. 3 

1) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by na predávanej nehnuteľnosti viazli 
nejaké dlhy, bremená alebo iné právne povinnosti.  

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

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 prehlasuje, že bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislava, a to so : 
- Súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 17.05.2013 
- Stanoviskom referátu generelov technickej infraštruktúry zo dňa 27.05.2013 
- Stanoviskom oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 13.05.2013 
- Stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 09.05.2013 
a zaväzuje sa dodržiavať všetky podmienky, ktoré sú v nich uvedené. 



 
Čl. 5 

1) Prechod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na pozemku uvedeného v čl. 1. 
ods. 2 tejto kúpnej zmluvy nastane dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva v katastri 
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 
vypracovanie znaleckého posudku. 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 spoluvlastníckym podielom na pozemku 
vkladom do katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na 
základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Bratislava, 
Katastrálnym odborom.  

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 podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    

6) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

7) Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so zverejnením tejto zmluvy 
podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších 
predpisov. 

Čl. 7  
1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú predložené 

Okresnému úradu Bratislava, Katastrálnemu odboru 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 jej 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:  
Hlavné mesto SR Bratislava   TERNO Slovensko, spotrebné družstvo 
 
 
....................................................   ............................................................ 
 Milan Ftáčnik                           Ing. Michal Holík        

primátor             predseda predstavenstva  
 
 
 
      ............................................................. 
               Marc Bonin 
                  člen predstavenstva  
 



 
Kúpna zmluva 
č. 04880....1400 

 
uzavretá v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v 
znení neskorších predpisov  a podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov medzi  
zmluvnými stranami: 

 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Zastúpené:  Milanom Ftáčnikom,  primátorom mesta 
Peňažný ústav: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  25826343/7500 
Variabilný symbol: 4880......14 
IČO:   603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
MERCATOR DMS, spol. s.r.o.  
Jasovská ulica č. 3/a, 851 07 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Šilon,  konateľ spoločnosti 
Peňažný ústav  :   
Číslo účtu  :  
DIČ  : 
IČO: 17 327 547 
IČ DPH :  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sro, vložka číslo: 1238/B 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 

Čl. 1 
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 

2818/1 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 1521 m2, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1748 vedenom Okresným úradom Bratislava, 
Katastrálny odbor ako parcela registra “C“; pozemok sa nachádza v okrese Bratislava V, 
v obci Bratislava – mestská časť Petržalka.  

2) Predmetom predaja podľa tejto kúpnej zmluvy je prevod: 
• spoluvlastníckeho podielu 12674/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. 

Petržalka, parc. č. 2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1521 m², 
zapísaného na LV č. 1748, na ktorom sa nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná 
na LV č. 2811 v prospech vlastníka nebytového priestoru č. 12-3/II o veľkosti podielu 
1/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
12674/204050, 

• spoluvlastníckeho podielu 5006/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. 
Petržalka, parc. č. 2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1521 m², 
zapísaného na LV č. 1748, na ktorom sa nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná 
na LV č. 2811 v prospech vlastníka nebytového priestoru č. 12-4/III o veľkosti podielu 
1/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
5006/204050, 



• spoluvlastníckeho podielu 31754/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. 
Petržalka, parc. č. 2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1521 m², 
zapísaného na LV č. 1748, na ktorom sa nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná 
na LV č. 2811 v prospech vlastníka nebytového priestoru č. 12-5/II o veľkosti podielu 
1/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
31754/204050. 

3)   Kupujúci je výlučným vlastníkom nebytových priestorov:  
• č. 12-3/III o veľkosti podielu 1/1 a podielovým spoluvlastníkom spoločných častí 

a spoločných zariadení domu o veľkosti podielu 12674/204050,  situovaného na 2. 
poschodí stavby so súpis. č. 3198, nachádzajúcej sa na Jasovskej ulici č. 3/A 
v Bratislave, zapísanej na LV č. 2811, 

• č. 12-4/II o veľkosti podielu 1/1 a podielovým spoluvlastníkom spoločných častí 
a spoločných zariadení domu o veľkosti podielu 5006/204050,  situovaného na 2. 
poschodí stavby so súpis. č. 3198, nachádzajúcej sa na Jasovskej ulici č. 3/A 
v Bratislave, zapísanej na LV č. 2811, 

• č. 12-5/II o veľkosti podielu 1/1 a podielovým spoluvlastníkom spoločných častí 
a spoločných zariadení domu o veľkosti podielu 31754/204050,  situovaného na 2. 
poschodí stavby so súpis. č. 3198, nachádzajúcej sa na Jasovskej ulici č. 3/A 
v Bratislave, zapísanej na LV č. 2811. 

Stavba so súpis. č. 3198 je v celom svojom rozsahu situovaná na pozemku registra „C“ 
katastra nehnuteľností parc. č. 2818/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1521 m2, 
k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748. Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto prípade 
ide pozemok zastavaný stavbou v podielovom spoluvlastníctve kupujúceho, sú splnené 
zákonné podmienky na prevod pozemkov do vlastníctva kupujúceho podľa ustanovenia 
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.  

4) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje spoluvlastnícky podiel 49434/204050 na pozemku 
podrobne špecifikovaného v Čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy do svojho podielového 
spoluvlastníctva.  

 
Čl. 2 

1) Predávajúci predáva spoluvlastnícky podiel na pozemku podrobne špecifikovaného v Čl. 
1 odsek 2 tejto zmluvy  za kúpnu cenu      .............. EUR (slovom : ............ Eur ) 
kupujúcemu, ktorý spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti za túto cenu kupuje do svojho 
podielového spoluvlastníctva. Spolu s kúpnou cenou sa kupujúci zaväzuje uhradiť 
predávajúcemu aj náklady na vypracovanie znaleckého posudku v výške .....,00 EUR.  

2)  Kúpna cena pozostáva z dvoch častí: Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na sumu ........ 
Eur/m2. Pri veľkosti spoluvlastníckeho podielu 49434/204050 pozemku predstavuje prvá 
časť kúpnej ceny sumu celkom po zaokrúhlení ..................... Eur. Druhá časť kúpnej ceny 
vo výške ................ Eur tvorí náhradu za užívanie pozemku parc. č. 2818/1 k. ú. Petržalka 
za obdobie od ............... do podpísania tejto kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 15,00 
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 je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške .......... Eur na účet 
predávajúceho č. 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., 
variabilný symbol  č. 4880....14 naraz, do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy 
oboma zmluvnými stranami. 

4) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu sumu ........... Eur ako 
náhradu za vypracovanie znaleckého posudku č. ....../2014, zo dňa ...01.2014, 
vyhotoveného Ing. Petrom Vinklérom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné 
stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, so sídlom Čerešňová 3/A, Chorvátsky Grob, 
evidenčné číslo znalca 913776 na účet predávajúceho č. 25826343/7500, vedený 
v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol  č. 4880...14 naraz, do 30 
dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 
 
 



 
5) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak 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 povinný zaplatiť 
predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 
Občianskeho zákonníka. 

6) Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na 
svojom zasadnutí dňa  06.03.2014, Uznesením č. ........./2014. 

   
 

Čl. 3 
1) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by na predávanej nehnuteľnosti viazli 

nejaké dlhy, bremená alebo iné právne povinnosti.  
2) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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 prehlasuje, že bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislava, a to so : 
- Súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 17.05.2013 
- Stanoviskom referátu generelov technickej infraštruktúry zo dňa 27.05.2013 
- Stanoviskom oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 13.05.2013 
- Stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 09.05.2013 
a zaväzuje sa dodržiavať všetky podmienky, ktoré sú v nich uvedené. 

 
 

Čl. 5 
1) Prechod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na pozemku uvedeného v čl. 1. 

ods. 2 tejto kúpnej zmluvy nastane dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva v katastri 
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 
vypracovanie znaleckého posudku. 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 spoluvlastníckym podielom na pozemku 
vkladom do katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na 
základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Bratislava, 
Katastrálnym odborom.  

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 podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 
 



 
 
 
   
6) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám. 
7) Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z. z. 

o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so zverejnením tejto zmluvy 
podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších 
predpisov. 

 
Čl. 7  

1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú predložené 
Okresnému úradu Bratislava, Katastrálnemu odboru 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 jej 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:  
Hlavné mesto SR Bratislava   MERCATOR DMS, spol. s.r.o. 
 
 
 
....................................................   ............................................................ 
 Milan Ftáčnik                           Ing. Štefan Šilon        

primátor       konateľ spoločnosti  
 
 
 



 
Kúpna zmluva 
č. 04880....1400 

 
uzavretá v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v 
znení neskorších predpisov  a podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov medzi  
zmluvnými stranami: 

 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Zastúpené:  Milanom Ftáčnikom,  primátorom mesta 
Peňažný ústav: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  25826343/7500 
Variabilný symbol: 4880......14 
IČO:   603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Slovenská pošta, a.s.  
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica   
Štatutárny zástupca : Ing. Tomáš Drucker,  predseda predstavenstva 
   Ing. Peter Kapusta, podpredseda predstavenstva 
Peňažný ústav  :   
Číslo účtu  :  
DIČ  : 
IČO : 36 631 124  
IČ DPH :  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel: Sa, vložka číslo: 803/S 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 

Čl. 1 
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 

2818/1 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 1521 m2, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1748 vedenom Okresným úradom Bratislava, 
Katastrálny odbor ako parcela registra “C“; pozemok sa nachádza v okrese Bratislava V, 
v obci Bratislava – mestská časť Petržalka.  

2) Predmetom predaja podľa tejto kúpnej zmluvy je prevod: 
• spoluvlastníckeho podielu 2031/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. 

Petržalka, parc. č. 2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1521 m², 
zapísaného na LV č. 1748, na ktorom sa nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná 
na LV č. 2811 v prospech vlastníka nebytového priestoru č. 12-2/I, o veľkosti podielu 
1/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
2031/204050, 

• spoluvlastníckeho podielu 42395/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. 
Petržalka, parc. č. 2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1521 m², 
zapísaného na LV č. 1748, na ktorom sa nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná 
na LV č. 2811 v prospech vlastníka nebytového priestoru č. 12-2/II, o veľkosti podielu 
1/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 
42395/204050, 



 
3) Kupujúci je výlučným vlastníkom nebytového priestoru č. 12-2/I o veľkosti podielu 1/1 a 

podielovým spoluvlastníkom spoločných častí a spoločných zariadení domu o veľkosti 
podielu 2031/204050,  situovaného na 1. poschodí stavby so súpis. č. 3198, nachádzajúcej 
sa na Jasovskej ulici č. 3/A v Bratislave, zapísanej na LV č. 2811 a výlučným  vlastníkom 
nebytového priestoru č. 12-2/II o veľkosti podielu 1/1 a podielovým spoluvlastníkom 
spoločných častí a spoločných zariadení domu o veľkosti podielu 42395/204050,  
situovaného na 2. poschodí stavby so súpis. č. 3198, nachádzajúcej sa na Jasovskej ulici č. 
3/A v Bratislave, zapísanej na LV č. 2811. Stavba so súpis. č. 3198 je v celom svojom 
rozsahu situovaná na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2818/1 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1521 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748. 
Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto prípade ide pozemok zastavaný stavbou 
v podielovom spoluvlastníctve kupujúceho, sú splnené zákonné podmienky na prevod 
pozemkov do vlastníctva kupujúceho podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí.  

4) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje spoluvlastnícky podiel na pozemku podrobne 
špecifikovaný v Čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy do svojho podielového spoluvlastníctva.  

 
 

Čl. 2 
1) Predávajúci predáva spoluvlastnícky podiel na pozemku podrobne špecifikovaného v Čl. 

1 odsek 2 tejto zmluvy  za kúpnu cenu      .............. EUR (slovom : ............ Eur ) 
kupujúcemu, ktorý spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti za túto cenu kupuje do svojho 
podielového spoluvlastníctva. Spolu s kúpnou cenou sa kupujúci zaväzuje uhradiť 
predávajúcemu aj náklady na vypracovanie znaleckého posudku v výške .....,00 EUR.  

2)  Kúpna cena pozostáva z dvoch častí: Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na sumu ........ 
Eur/m2. Pri veľkosti spoluvlastníckeho podielu 44426/204050 pozemku predstavuje prvá 
časť kúpnej ceny sumu celkom po zaokrúhlení ..................... Eur. Druhá časť kúpnej ceny 
vo výške ................ Eur tvorí náhradu za užívanie pozemku parc. č. 2818/1 k. ú. Petržalka 
za obdobie od ............... do podpísania tejto kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 15,00 
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.  

5) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške .......... Eur na účet 
predávajúceho č. 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., 
variabilný symbol  č. 4880....14 naraz, do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy 
oboma zmluvnými stranami. 

6) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu sumu ........... Eur ako 
náhradu za vypracovanie znaleckého posudku č. ....../2014, zo dňa ...01.2014, 
vyhotoveného Ing. Petrom Vinklérom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné 
stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, so sídlom Čerešňová 3/A, Chorvátsky Grob, 
evidenčné číslo znalca 913776 na účet predávajúceho č. 25826343/7500, vedený 
v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol  č. 4880...14 naraz, do 30 
dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

7) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak 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 povinný zaplatiť 
predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 
Občianskeho zákonníka. 

8) Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na 
svojom zasadnutí dňa  06.03.2014, Uznesením č. ........./2014. 

   
 
 



 
Čl. 3 

1) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by na predávanej nehnuteľnosti viazli 
nejaké dlhy, bremená alebo iné právne povinnosti.  

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

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 prehlasuje, že bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislava, a to so : 
- Súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 17.05.2013 
- Stanoviskom referátu generelov technickej infraštruktúry zo dňa 27.05.2013 
- Stanoviskom oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 13.05.2013 
- Stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 09.05.2013 
a zaväzuje sa dodržiavať všetky podmienky, ktoré sú v nich uvedené. 

 
 

Čl. 5 
1) Prechod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na pozemku uvedeného v čl. 1. 

ods. 2 tejto kúpnej zmluvy nastane dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva v katastri 
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 
vypracovanie znaleckého posudku. 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 spoluvlastníckym podielom na pozemku 
vkladom do katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na 
základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Bratislava, 
Katastrálnym odborom.  

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 podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    

6) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

7) Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so zverejnením tejto zmluvy 
podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších 
predpisov. 

Čl. 7  
1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú predložené 

Okresnému úradu Bratislava, Katastrálnemu odboru 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 jej 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:  
Hlavné mesto SR Bratislava   Slovenská pošta, a.s. 
 
 
....................................................   ............................................................ 
 Milan Ftáčnik                           Ing. Tomáš Drucker        

primátor                predseda predstavenstva 
 
 
 
 
      ............................................................ 
           Ing. Peter Kapusta 
             podpredseda predstavenstva 



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

konaného d ňa 10.2.2014 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 72 
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2818/1, spoločnostiam MERCATOR 
DMS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom 
v Bratislave a Slovenská pošta, a.s., so sídlom v Banskej Bystrici – majetkovoprávne usporiadanie 
pozemkov pod stavbou 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov a podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
v znení neskorších predpisov predaj:  
      - spoluvlastníckeho podielu 12674/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 

2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1521 m², zapísaného na LV č 1748, na ktorom 
sa nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná na LV č. 2811, v prospech vlastníka nebytového 
priestoru č. 12-3/II o veľkosti podielu 1/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o veľkosti 12674/204050, 
spoluvlastníckeho podielu 5006/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 
2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 521 m², zapísaného na LV č. 1748, na ktorom 
sa nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná na LV č. 2811, v prospech vlastníka nebytového 
priestoru č. 12-4/III o veľkosti podielu 1/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o veľkosti 5006/204050, 
spoluvlastníckeho podielu 31754/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 
2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 521 m², zapísaného na LV č. 1748, na ktorom 
sa nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná na LV č. 2811, v prospech vlastníka nebytového 
priestoru č. 12-5/II o veľkosti podielu 1/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o veľkosti 31754/204050, 
spoločnosti MERCATOR DMS, spol. s.r.o., so sídlom Jasovská ulica č. 3/a, Bratislava, IČO 
17327547, za kúpnu cenu celkom 57 753,96 Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch častí: 

 Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 16/2014 zo dňa 28. 01. 
2014 a vychádza z celkovej hodnoty pozemku 227 000,00 Eur. Prvá časť kúpnej ceny 
predstavuje sumu celkom 56 373,96  Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny predstavuje náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 
2818/1, kupujúcim vo výške 1 380,00 Eur, za obdobie od 10. 01. 2014, kedy žiadateľ prestal platiť 
úhrady za užívanie pozemku do 06. 03. 2014, teda do zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy a vychádza zo sadzby 15,00 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. Uhradením kúpnej ceny kupujúcim naraz v lehote do 30 
dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami sa považujú všetky pohľadávky 
predávajúceho vyplývajúce z užívania pozemku registra „C“, parc. č. 2818/1 v k. ú. Petržalka, 
kupujúcim za uspokojené,s podmienkami: 
 
1.Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 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. 

 
       - spoluvlastníckeho podielu 2031/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 

2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 521 m², zapísaného na LV č. 1748, na ktorom 
sa nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná na LV č. 2811 v prospech vlastníka nebytového 
priestoru č. 12-2/I, o veľkosti podielu 1/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o veľkosti 2031/204050, 

 spoluvlastníckeho podielu 42395/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 
2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 521 m², zapísaného na LV č. 1748, na ktorom 
sa nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná na LV č. 2811, v prospech vlastníka nebytového 
priestoru č. 12-2/II, o veľkosti podielu 1/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o veľkosti 42395/204050, 



spoločnosti Slovenská pošta, a s., so sídlom Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, IČO 
36631124, za kúpnu cenu celkom 63 910,66 Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch častí: 

 Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 16/2014 zo dňa 28. 01. 
2014 a vychádza z celkovej hodnoty pozemku 227 000,00 Eur. Prvá časť kúpnej ceny 
predstavuje sumu celkom 49 422,70 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny predstavuje náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 
2818/1, kupujúcim vo výške 14 487,96 Eur, za obdobie od 01. 03. 2011, kedy bol žiadateľ 
vyzvaný na úhradu bezdôvodného obohatenia do 06. 03. 2014, teda do zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a vychádza zo sadzby 15,00 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. Uhradením kúpnej ceny kupujúcim 
naraz v lehote do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami sa 
považujú všetky pohľadávky predávajúceho vyplývajúce z užívania pozemku registra „C“ parc. č. 
2818/1 v k. ú. Petržalka, kupujúcim za uspokojené, 
 s podmienkami: 
 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 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. 
 
       - spoluvlastníckeho podielu 110190/204050 na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 

2818/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 521 m², zapísaného na LV č. 1748, na ktorom 
sa nachádza stavba so súpis. č. 3198, zapísaná na LV č. 2811, v prospech vlastníka nebytového 
priestoru č. 1-1/I o veľkosti podielu 1/1 a podielov na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu o veľkosti 110190/204050, 
spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom Stromová č. 16, Bratislava, IČO 
00500674, za kúpnu cenu celkom 128 743,54 Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch častí: 

 Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 16/2014 zo dňa 28. 01. 
2014 a vychádza z celkovej hodnoty pozemku 227 000,00 Eur.  Prvá časť kúpnej ceny 
predstavuje sumu celkom  122 583,34 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny predstavuje náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 
2818/1, kupujúcim vo výške 6 160,20 Eur, za obdobie od 10. 10. 2013, kedy žiadateľ prestal platiť 
úhrady za užívanie pozemku do 06. 03. 2014, teda do zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy a vychádza zo sadzby 15,00 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.  
 
Uhradením kúpnej ceny kupujúcim naraz v lehote do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 
obidvoma zmluvnými stranami sa považujú všetky pohľadávky predávajúceho vyplývajúce 
z užívania pozemku registra „C“, parc. č. 2818/1 v k. ú. Petržalka, kupujúcim za uspokojené, 
   
s podmienkami: 
 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od 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. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5, za: 4, proti: 0 , zdržal sa: 1   
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 10.2.2014 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 


