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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 novovytvoreného pozemku 
registra „C“ KN, parc. č. 4729/4 – záhrady vo výmere 198 m2, k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol 
podľa GP č. 22/2014 z pozemku registra „C“ KN, parc. č. 4729/1 – záhrady vo výmere 1364 m2,  
zapísaného na LV č. 1656, do bezpodielového spoluvlastníctva manželom Ivane Czafik 
Pozníkovej, a Ing. Rolandovi Czafikovi,  za jednotkovú hodnotu pozemku   291,86 Eur/m2, t. z. 
za kúpnu cenu celkom  57 788,28 Eur, s podmienkami: 

 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia 

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

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

obidvoma zmluvnými stranami. 
 
Kupujúca je vlastníčkou bezprostredne susediacich pozemkov, na ktorých realizuje 
modernizáciu rodinného domu. V rámci zmeny stavby pred dokončením, pri modernizácii 
projektovej dokumentácie rodinného domu bolo zistené, že v dôsledku tejto zmeny došlo 
nedopatrením k zmene nedodržaniu požadovaného indexu zastavanosti. Dôvod hodný 
osobitného zreteľa spočíva v tom, že predajom novovytvoreného pozemku sa zabezpečí 
dodržanie indexu zastavanosti pozemku, ktorý je potrebné preukázať v rámci vydania 
dodatočného stavebného povolenia a následnej kolaudácie rodinného domu. Uvedený pozemok 
nie je zastavaný a v zmysle platného územného plánu  ani nebude možné ho zastavať, jedinou 
prípustnou funkciou v danom sektore je zeleň. Mestská časť Bratislava – Staré Mesto vo svojom 
stanovisku zo dňa 09.12.2013 výslovne odporúča predaj predmetnej časti pozemku, nakoľko bol 
prekročený index zastavanosti v sektore tejto lokality. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová   správa 
 
PREDMET  : Návrh na predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ katastra 

nehnuteľností parc. č. 4729/4, k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol 
podľa Geometrického plánu č. 22/2014, z pozemku parc. č. 4729/1 
k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656 

      
ŽIADATELIA  : Ivana Czafik Pozníková   
     
    a  
    manžel Ing. Roland Czafik 
     
     
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU  
 
parc. č.  druh pozemku     výmera m2    pozn._______ _____ 
4729/4        záhrady                      198           GP č. 22/2014____ 
           Spolu:     198 m2  
          
SKUTKOVÝ   STAV    
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností  
parc. č. 4729/1 – záhrady vo výmere 1364 m2 k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656. 
Záujmový pozemok sa nachádza  v Bratislave. 
 Geometrickým plánom č. 22/2014 bol vytvorený nový pozemok registra „C“ katastra 
nehnuteľností parc. č. 4729/4 – záhrady, vo výmere 198 m2, k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol 
z pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností  parc. č. 4729/1 – záhrady vo výmere 1364 m2,  
k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656.   

Žiadateľka Ivana Pozníková je výlučnou vlastníčkou pozemkov registra „C“ katastra 
nehnuteľností parc. č. 4725 – záhrady vo výmere 506 m2 a parc. č. 21589/9 – ostatné plochy vo 
výmere 92 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaných na LV č. 5105. Žiadatelia v súčasnosti na pozemku 
parc. č. 4729/1 k. ú. Staré Mesto realizujú výstavbu rodinného domu, ktorý je v súčasnosti pred 
dokončením. Pri zmene projektovej dokumentácie k domu došlo k nedodržaniu indexu 
zastavanosti. Z tohto dôvodu požadujú žiadatelia odkúpenie novovytvoreného pozemku parc. č. 
4729/4 k. ú. Staré Mesto, ktorým sa naplní index zastavanosti pre účely vydania dodatočného 
stavebného povolenia a následnú kolaudáciu už zrealizovanej hrubej stavby rodinného domu 
manželom Czafikovcom.  

K prevádzanému novovytvorenému pozemku parc. č.4729/4 k. ú. Staré Mesto nemá 
hlavné mesto SR Bratislava uzatvorenú žiadnu nájomnú zmluvu.   

Znaleckým posudkom č. 2/2014 zo dňa 15.01.2014 vyhotoveným Ing. Jozefom Fajnorom 
bol 1 m2 prevádzaného pozemku ohodnotený na sumu 291,86 Eur/m2, teda celková hodnota 
nehnuteľností je 57 788,28 Eur. 

Kupujúca je vlastníčkou bezprostredne susediacich pozemkov, na ktorých realizuje 
modernizáciu rodinného domu. V rámci zmeny stavby pred dokončením, pri modernizácii 
projektovej dokumentácie rodinného domu bolo zistené, že v dôsledku tejto zmeny došlo 
nedopatrením k zmene nedodržaniu požadovaného indexu zastavanosti. Dôvod hodný 
osobitného zreteľa spočíva v tom, že predajom novovytvoreného pozemku sa zabezpečí 
dodržanie indexu zastavanosti pozemku, ktorý je potrebné preukázať v rámci vydania 
dodatočného stavebného povolenia a následnej kolaudácie rodinného domu. Uvedený pozemok 
nie je zastavaný a v zmysle platného územného plánu  ani nebude možné ho zastavať, jedinou 
prípustnou funkciou v danom sektore je zeleň.  

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto vo svojom stanovisku zo dňa 09.12.2013 výslovne 
odporúča predaj predmetnej časti pozemku, nakoľko bol prekročený index zastavanosti v sektore 
tejto lokality. 



Predaj sa navrhuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. 

Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred 
schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej 
stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 

   
STANOVISKÁ  ODBORNÝCH  ÚTVAROV  MAGISTRÁTU  
 
Oddelenie územného rozvoja mesta: 
Pre predmetné územie bol schválený Územný plán zóny Machnáč v znení neskorších zmien 
a doplnkov, Obstarávateľom predmetného ÚPN – Z je Hlavné mesto SR Bratislava.  
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.  
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oznámenie finančného oddelenia  
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
 
 
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Staré Mesto  
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 08. 09. 2014 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer predať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu 
a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 9. 9. 2014, ktorá odporučila predložiť materiál 
na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1152/2014 zo dňa 11. 09.  
2014 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. 4729/4, manželom Ivane Czafík Pozníkovej a Ing. 
Rolandovi Czafíkovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa“. 
 



11\\\\\111\111\111\\11\\1\\\11\\\\1\\ \\\\\\ \\\\ \\\\\1\ \\ \\\\\\\\ \\ 1\\\

MAG0P00I1RWR

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava
odd. správy nehnute!'ností
referát majetko - právnych vzťahov
Primaciálne námestie Č. 1
81499 Bra tis I a v a
k rukám pani Mgr. Soni Belákovej
Vec: Žiadosť o poskytnutie podkladov (návrh kúpnej zmluvy a znaleckého posudku) vo veci

pripravovaného predaja pozemku novovytvorenej parc. Č. 4729/3 v k.ú. Staré Mesto podl'a
GP 147/2013 GEOŠ - g.k., s.r.o. overeného pod Č. 2682/20133

JoFIJ
~_. _.-

}I#tfl(VJ

Vaše oddelenie pripravuje podklady k prevodu vlastníckeho práva z majetku Hlavného mesta
SR Bratislava v náš prospech, a to k novovytvorenému pozemku registra "e" - parc. Č. 4729/3
o výmere 246 mZ, záhrady v k.ú. Staré Mesto, ktorý vznikne oddelením z pozemku registra "e" -
parc. Č. 4729/1 o výmere 1364 mZ, záhrady, zapísaný na LV č.1656 pre k.ú. Staré Mesto na základe
Geometrického plánu Č. 147/2013 vyhotoveného GEOPŠ - g.k., S.r.o. z 16.12.2013/ úradne
overeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pod Č. 2682/2013 dňa 20.12.2013 (ďalej
len "GP").

Na základe vyššie uvedeného GP o oddelení parc. Č. 4729/3 bol vypracovaný znalcom Ing.
Jozefom Fajnorom znalecký posudok Č. 2/2014 na ocenenie predmetnej novovytvorenej parcely.

Predmetný materiál podl'a telefonických informácií je pripravovaný na rokovanie príslušných
orgánov mesta.

Dovol'ujeme si Vás zdvorilo požiadať o predloženie rovnopisu vyššie uvedeného znaleckého
posudku a pripravovaného návrhu kúpnej zmluvy, nakol'ko doposia!' nám nie sú známe žiadne

.relevantné údaje z predmetných listín, ktoré touto žiadosťou požadujeme.
Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme a zostávame s úct o u

• r

/ Ing. Roland Czafik a Ivana Czafik Pozníková



VEC: Žiadosť o prenájom respektíve kúpu časti pozemku vo vlastníctve HLmesta SR BA - parc. č.
4729/1 - LV č.1656.

Ako vlastnička bezpros~redne susediaceho~~~ve~ného pozemkuč.4725 a 21589/9 sa na Vás

obraciam so žiadosťou o prenájom na dobu neurčitú resp. kúpu časti o výmere 182 m2 z pozemku vo

vlastníctve Hl.mesta SR Bratislava pod n.u. parc.č.4729/1 _

Na základe nami podanej žiadosti o,zmenu stavby pred do~ončením (dodatočné stavebné povolenie)
,.it ,ť./;: : ""d:,·:]-, - '/~:> i\)W::;á:~:__ i:!Rjť /

nám bolo SÚ Bratislava - Staré MestÔoznámené , že z dôvodu zmeny stavby z pôvodnej PD na ktorú

bolo vydané stavebné povolenie č. SÚ"2006/44540-200S/04/26432-A!18-KI zo dňa 16.6.2006 s

lehotou dokončenia stavby do 14.08.2014, došlo jej modernizáciou pri zmene PD ( vysunutiu

konštru~~ie 1NP,nad úroveňtrrén~~ďalšt~r dro~~ých~~rav)~ ~edopatrením k nedodržaniu
požadov~'ného indexu zastáv~~osti :ľre ",,:ianie d6datoč~ého SPa následnú kolaudáciu našej už

zrealizovanej hrubej stavby je tento prenájom resp. kúpa požadovanej časti pozemku 182 m2 veľmi

dôležitý.

Za pocnópenie'á kladné vybavenie ri~~ej iiädosti ~'Bpred dakujerrie a

""r.~.'~'-·_" .,. ~ .. ~l

pOZNíKOVÁ Ivana
'~<'t
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Vyhotoviteľ

GEOŠ - g.k., s.r.o.
Radlinského 28

811 07 BRATISLAVA
IČO: 35943246 Ič DPH: SK2022026468

TEL: 0905 182574, www.geosgk.sk
geosgk@grnail.com

Vyhotovil

Dňa: Meno:

20.02.2014 Ing. Jana Glogovská
Nové hranice boli v prirode označené

kovovými rúTkami
Zámam podrobného merania (meračský náčrt) č.

8467
Súradnice bodov označených čislami a ostatné meračské údaje
sú uložené vo všeobecnej dokumentácii

Obec

Bratislava - m.č.Staré Mesto
Mapový

list č:

Císlo

plánu

, ,
GEOMETRICKY PLAN na oddeleniepozemkup. č.4729/4.

Uradne overil

Meno: Ing. Ľubica J2kubčeková

Dňa 2 6. FEB. 2014 Císlo: 3G f 12014
Dňa:

20.02.2014

http://www.geosgk.sk
mailto:geosgk@grnail.com


k
Druh

Diel parcele m2

pozemku číslo

od
parcely
číslo

Číslo
parcely

Druh
pozemku

1166 záhrada
4

198 záhrada
4

Vlastník, (iná oprávnená osoba)
adresa, (sídlo)

Legenda: kód spôsobu využivania pozemkov: 4 - Pozemok prevažne v zastavanom územi obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa
pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny

Stav právny je totožný
s registrom CKN
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Kúpna zmluva 
č. 04880...1400 

 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami (ďalej ako 
„kúpna zmluva“) 
 

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 (IBAN): SK8975000000000025826343 
BIC-SWIFT:  CEKOSKBX 
Variabilný symbol: 4880....14 
IČO:   603 481 

 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
a 
 
 manželia 
 Ivana Czafik Pozníková , rod.  
 dátum narodenia:   
 rodné číslo:   
 trvale bytom:    
 štátna príslušnosť:  
 a 
 Ing. Roland Czafik, rod.  
 dátum narodenia:   
 rodné číslo:   
 trvale bytom:    
 štátna príslušnosť:  
 

 (ďalej spolu ako „kupujúci“) 
 
predávajúci a kupujúci spolu ako „zmluvné strany“ 

 
Čl. 1 

 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, pozemku 
registra „C“, katastra nehnuteľností parc. č. 4729/1 – záhrady,  vo výmere 1364 m2, 
zapísaného na LV č. 1656, pozemok sa nachádza v okrese Bratislava I, v obci Bratislava – 
mestská časť Staré Mesto. 
 
 2) Podľa Geometrického plánu č. 22/2014, zo dňa 20.02.2014, vyhotoveného                 
Ing. Janou Glogovskou, bol vytvorený nový pozemok parc. č. 4729/4 – záhrady, vo výmere              
198 m2, k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol z pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. 
č. 4729/1 k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656.  
 
   3) Predávajúci predáva a kupujúci kupujú do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov novovytvorený pozemok v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4729/4 – záhrady, vo výmere 
198 m2, evidovaný ako parcela registra „C“ (ďalej ako „novovytvorený pozemok“), ktorý 
vznikol podľa Geometrického plánu č. 22/2014, zo dňa 20.02.2014 z pozemku parc. č. 4729/1 
k. ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1656. Tento geometrický plán 
je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 
 
 
 



 
 

4) Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 4729/4 k. ú. Staré Mesto 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. Kupujúca je vlastníčkou 
bezprostredne susediacich pozemkov, na ktorých realizuje modernizáciu rodinného domu. 
V rámci zmeny stavby pred dokončením, pri modernizácii projektovej dokumentácie 
rodinného domu bolo zistené, že v dôsledku tejto zmeny došlo nedopatrením k zmene 
nedodržaniu požadovaného indexu zastavanosti. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva 
v tom, že predajom novovytvoreného pozemku sa zabezpečí dodržanie indexu zastavanosti 
pozemku, ktorý je potrebné preukázať v rámci vydania dodatočného stavebného povolenia 
a následnej kolaudácie rodinného domu. Uvedený pozemok nie je zastavaný a v zmysle 
platného územného plánu  ani nebude možné ho zastavať, jedinou prípustnou funkciou 
v danom sektore je zeleň. 

.  
Čl. 2 

 1) Znaleckým posudkom č. 2/2014, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Fajnor, znalec z odboru 
Stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností, bol novovytvorený pozemok parc. č. 4729/4 – 
záhrady, nachádzajúci sa v k. ú. Staré Mesto ako parcela reg. „C“ KN ocenený jednotkovou 
hodnotou 291,86 Eur/m2, t. zn. celková hodnota pozemku je 57 788,28 Eur.   
 
 2) Predávajúci predáva novovytvorený pozemok za kúpnu cenu ......,00 Eur/m2, t. zn. 
za kúpnu cenu celkom .......,00 EUR, slovom ........... EUR, kupujúcim, ktorí novovytvorený 
pozemok  za túto cenu kupujú. 
  
 3) Prevod novovytvoreného pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR Bratislavy trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov na svojom zasadnutí dňa 
......2014 uznesením   č.  ....../2014. 
 

4) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške .........,00 Eur na 
číslo účtu predávajúceho: (IBAN):  SK8975000000000025826343, vedený 
v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. ............. naraz do 30 dní odo 
dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma 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. (ďalej ako „Občiansky zákonník“) 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) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 2/2014 vo výške 250,00 EUR 
uhradiaí kupujúci do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami na účet 
hlavného mesta SR Bratislavy vedený v ČSOB a.s., Bratislava, na číslo účtu predávajúceho 
(IBAN):  SK3775000000000025829413, variabilný symbol: ................... 
 
 

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.  

 



 
Čl. 4 

 1) Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho 
písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak 
kupujúca nezaplatí  kúpnu cenu v stanovenej lehote. 
 
 2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 

Čl. 5 
 1) Kupujúci vyhlasujú, že im je predmet kúpy uvedený v Čl. 1 odseku 2 kúpnej 
zmluvy dobre známy a že ho kupujú v takom stave, v akom sa nachádza, ako leží a beží. 
 
 2) Kupujúci boli oboznámení so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 kúpnej  zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného plánovania a rozvoja mesta zo dňa 11.12.2013, referátu 
generelov technickej infraštruktúry zo dňa 24.10.2013, so súborným stanoviskom oddelenia 
dopravného inžinierstva  zo dňa 21.10.2013, referátu cestného správneho orgánu zo dňa 
22.10.2013 a oddelenia správy komunikácií zo dňa 31.10.2013, ako aj oddelenia životného 
prostredia a mestskej zelene zo dňa 21.10.2013. Kupujúci berú tieto stanoviská na vedomie a 
zaväzujú sa dodržiavať podmienky v nich stanovené.  
 

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

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 Čl. 2 kúpnej 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 kúpnej zmluvy. 
 
 3) Kupujúci nadobudnú vlastníctvo k predávanej nehnuteľnosti vkladom do katastra 
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného 
rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom, katastrálnym odborom. Rozhodnutie 
o povolení vkladu vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 
 
 4) Do doby povolenia vkladu sú zmluvné strany viazané dohodnutými podmienkami 
kúpnej zmluvy. 
 
 5) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradia 
kupujúci pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    
 

 
Čl. 7  

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



 
2) Kupujúci súhlasia so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. 

z. v znení neskorších predpisov, ako aj 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 (šiestich) exemplároch, z ktorých 2 (dva) 
exempláre budú predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor, k návrhu na 
vklad vlastníckeho práva, 3 (tri) rovnopisy obdrží predávajúci. Kupujúci obdržia po podpise 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností 
vyplývajúcich im z kúpnej zmluvy, rovnopis kupujúcim 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                        Ivana Czafik Pozníková 
         Milan  Ftáčnik                   
                primátor  
 
       .......................................................... 
        Ing. Roland Czafik  
        



     
 

 


