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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 176/30 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 93 m2, parc. č. 176/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere       
36 m2 a parc. č. 176/68 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m2, LV č. 46, do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Vladislava Dzúrika, CSc. a PhDr. Kvetoslavy 
Beňovej,  za kúpnu cenu celkom 36 748,26 Eur, pričom táto cena pozostáva z dvoch častí: 
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 74/2014 zo dňa 20.8.2014 
vypracovaného znalkyňou Ing. Dagmar Jančovičovou, a vychádza z jednotkovej hodnoty 
pozemkov 195,54 Eur/m2. Pri výmere 169 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom 
33 046,26 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 3 702,00 Eur predstavuje náhradu za užívanie pozemkov v k.ú. 
Karlova Ves parc. č. 176/30, parc. č. 176/31 a parc. č. 176/68 za obdobie dvoch rokov spätne 
kupujúcimi a vychádza zo sadzby 15,00 Eur/m2/rok pri pozemku parc. č. 176/30 a zo sadzby 
6,00 Eur/m2/rok pri pozemkoch parc. č. 176/31 a parc. č. 176/68  v súlade s Rozhodnutím č. 
28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny 
predbežnej odplaty za vecné bremeno. 
 
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkami : 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia  
    v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva  
    nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí  platnosť. 
 
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma  
    zmluvnými stranami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET   : Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 176/30, 
    parc. č. 176/31 a parc. č. 176/68 
      
ŽIADATE Ľ  : JUDr. Vladislav Dzúrik a manželka PhDr. Kvetoslava Beňová 
     
     
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
k.ú. Karlova Ves 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
176/30   zastavané plochy   93  LV č. 46 
176/31   zastavané plochy   36  LV č. 46 
176/68   zastavané plochy   40  LV č. 46 
    spolu:    169 m2   
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
 
SKUTKOVÝ   STAV    
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov uvedených v špecifikácii. 
 Žiadatelia sú vlastníkmi stavby rodinného domu súp. č. 3436 na parc. č. 176/30, LV č. 
3973, k.ú. Karlova Ves. Záujmové pozemky chcú kúpiť za účelom majetkovoprávneho 
vyporiadania pozemku pod stavbou vo svojom vlastníctve ako aj priľahlého pozemku. Na 
pozemku parc. č. 176/30 je postavený rodinný dom súp. č. 3436, na pozemku parc. č. 176/31 sa 
nachádza dvor a na pozemku parc. č. 176/68 sa nachádzajú spevnené plochy, inžinierske siete, 
vstup do garáže rodinného domu pozostávajúci z betónových dlaždíc kladených do betónu. 
 Znaleckým posudkom č. 74/2014 zo dňa 20.8.2014 vyhotoveným Ing. Dagmar 
Jančovičovou, bol 1 m2 pozemkov parc. č. 176/30, parc. č. 176/31 a parc. č. 176/68 ohodnotený 
na sumu 195,54 Eur/m2, čo je pri výmere 169 m2 spolu 33 046,26 Eur.  
 Nakoľko žiadatelia nemajú na užívanie predmetných pozemkov s hlavným mestom 
uzavretú nájomnú zmluvu, kupujúci uhradia hlavnému mestu SR Bratislave aj náhradu za 
užívanie pozemkov registra „C“ parc. č. 176/30, parc. č. 176/31 a parc. č. 176/68 v k.ú. Karlova 
Ves za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim. Náhrada za užívanie 
pozemkov vychádza zo sadzby 15,00 Eur/m2/rok pri pozemku parc. č. 176/30 a zo sadzby 6,00 
Eur/m2/rok pri pozemkoch parc. č. 176/31 a parc. č. 176/68  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 pozostávajúcej zo všeobecnej hodnoty pozemkov stanovenej 
znaleckým posudkom č. 74/2014 a náhrady za užívanie pozemku kupujúcim naraz v lehote do 30 
dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami sa budú považovať všetky 
pohľadávky predávajúceho vyplývajúce z užívania pozemkov registra „C“ parc. č. 176/30, parc. 
č. 176/31 a parc. č. 176/68 v k. ú. Karlova Ves, kupujúcimi za uspokojené. 
 Predaj pozemkov parc. č. 176/30, parc. č. 176/31 a parc. č. 176/68 sa uskutočňuje podľa  
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
(t. j. prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, 
ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou).  
   
 
 
 
 



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 sú pozemky parc. č. 176/30, parc. č. 176/31 a parc. č. 176/68, funkčné 
využitie územia: málopodlažná zástavba obytného územia, kód 102, rozvojové územie. 
Stanovisko technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok. 
Oddelenie dopravného inžinierstva 
V zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, záujmové 
pozemky nie sú dotknuté žiadnym dopravným výhľadovým zámerom. Vzhľadom na uvedené 
voči predaju pozemkov pre uvedený účel nemáme pripomienky.  
Referát cestného správneho orgánu 
Vzhľadom na to, že predmetné pozemky nie sú cestnými pozemkami miestnych komunikácií I. 
a II. triedy, k ich predaju sa ako cestný správny orgán miestnych komunikácií I. a II. triedy 
nevyjadrujeme. 
Oddelenie správy komunikácií 
Predajom pozemku nepríde k zásahu do komunikácií a verejného osvetlenia v správe hlavného 
mesta. Z hľadiska záujmov správcu komunikácií a verejného osvetlenia nemáme pripomienky 
k predaju pozemkov na klientmi požadovaný účel. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 
Predaj pozemku nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochrany mestskej zelene, 
územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny, pozemok je pod existujúcou stavbou. 
Oznámenie finančného oddelenia 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. 
 
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Karlova Ves 
S predajom pozemku zastavaného rodinným domom parc. č. 176/30 a k nemu priľahlých 
pozemkov parc. č. 176/31 a 176/68 vyššie uvedeným žiadateľom súhlasím. 
 
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 pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 176/30, parc. č. 176/31 a parc. č. 176/68, JUDr. 
Vladislavovi Dzúrikovi, CSC. a manželke PhDr. Kvetoslave Beňovej“. 
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NAG9POOFVYHS

Vladislav Dzurik a Kvetoslava Beiovd,

It/te s

rtiAGlsTRAi )rt rlt sk lllitti9LA\rrl

' li -l'1- ;ril r

suUtt+*erltt, l-laut

5 pozdravom

V Bratisl.ivc 3. Jdla 2012

Ma8istr;t hlavndho mesta SR Bratislavy

oddeienie sprilvy nehnutelnosti

Primacion6lne n;m.1

vec:

)4ry!-i.U €5-5N14-44255112

Dovofujeme si Vdm ozn5mid ie srhlasime s majetkovoprdvnym uspo!'iaCaj'litn

pozemkov parc. i. 176130 a parc. i. 776/37 v k.i. Karlova Ves.

!r i-''.fi r:.li ::rjirc rjrjcm ocCk'i-.;r;...'iiailto poz.nkov. Ak by viak bola cena

por-ll'a znaleckdho posuclku privysokd, sme pripraveni na usporiadanie vztahu aj formou

;jrnu pozemk!

Vladislav DzIrik
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0rad seod6zie, kartosrafie a katastra Slovenskej republiky

VVPIS z KATASTRA NEHNUTEINoSTi
Okfes Bratislava lV
Obec BA-m.6. KARLOVA VES
Katastralne uzem e: Karlova Ves

vYPts z Ltsru vLASTNicrvA d. 46
eASi A: MAJETKovA PaDSTATA

Vytvoren6 cez katastralny portal

Ddtum vyhoioven a 18.07.2014
Casvyhotovenja: 07:47:00

PARCELY registra "C" evidovan6 na katastralnej mape

Parcehe aislo Vinera v n2 Druh pozenku Sp'sob vyuz. p. Uniesi Pozemku Ptavny vzt'ah Druh ch.n

1 1636 Zastavan6 plochy a 16 '1 5
nadvoria

Prevny vn'ah k stavbe evidovanej na pozemku 1 je evidovany na liste vlastnictva aislo 2299.

31 2 8f Zastavane plochy a 25 1

nadvoria
31 11 417 Zastavan6 plochy a 22 1

nadvoria
1ol 2 355 Zastavan6 plochy a 25 1

nadvoria
18 1s44 Zastavan6 plochy a 16 1

nadvoria
19 5264 Zastavan6 plochy a 16 1

nadvoria
2Ol 1 51'14 Zastavan6 plochy a 18 1

nedvoria
62 185 Zastavan6 plochy a 15 '1 5

nadvoria
Privny vzt'ah k stavbe evjdovanej na pozemku 62je evidovani na liste vlastnictva iislo 2796.

65 186 Zastavan6 plochy a 15 1 5
nrdvoria

Piivny vztah k stavbe evidovanej na pozemku 65jeevidovani na liste vlastnictva aislo 2796.

66 200 Zastavan6 plochy a 15 1 5
nadvoria

Pravny vztah k stavbe evidovanej na pozemku 66 je evidovani na liste vlastnictva dislo 3245.

85 19 Zastavan6 plochy a 16 I 5
nadvoria

Prevny va'ah k stavbe evidovanej na pozemku 85je evidovani na liste vlastnictva dislo 3842.

86 19 Zastavan6 plochy a 16 I 5
nadvoria

Prevny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 86 je evidovani na liste vlastnicwa aislo 3841.

a7 19 Zastavane plochy a 16 1 5
nadvoria

Prevny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 87 je evidovani na liste vlastnicwa aislo 3767.

88 19 Zastavane plochy a 15 1 5
nidvoria

Prevny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 88 je evidovani na liste vlastnictva aislo 3763.

90 19 Zastavan6 plochy a 16 1 5
nadvoria

Pravny vztah k stavbe evidovanej na pozemku 90jeevidovani na liste vlastnictva dislo 3771.

91 19 Zastavan6 plochy a 15 1 5
nedvoria

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 91 je evidovani na liste vlastnictva aislo 3769.

92 19 zastavan6 plochy a 16 1 5
nadvoria

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej n; pozemku 92 je evidovani na liste vlastnictva aislo 3768.

93 19 Zastavan6 plochy a 16 1 5
nadvoria

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 93 je evidovani na liste vlastnictva aislo 3766.

Infonnativny vipis 1144 AktuallzAcakatastr':1ln--n(,r)t)ijilu 1i.ii.:r"14



PARCELY registra "C" evidovan6 na

vynera v n2 Dtuh pozenku Sp6sobvvu2'

18 Zastavan6 Plochy a
nadvoria

k stavbe evidovanej na pozemku 104 je evidovan)' na

18 Zastavane Plochy a
nadvoria

k stavbe evidovanej na pozemku l05jeevidovanvna
18 Zastavan6 Plochy a

katastralnej maPe

p. umiesL pozemku Pftvny vztah

16 1 5

liste vlastnictva aislo 3843.

15 I

Iiste vlastnictva aislo 3764.

15 1

104

105

106

109

1421 4

169

1761 16

175117

176121

1761 29

nadvoria
k stavbe evidovanei na pozemku 106 je evidovany na liste vtastnictva 

'islo 
3761'

467 Zastavane Plochy a 15 1

nadvoria
k stavbe evidovanej na pozemku 109 je evidovani na liste vlastnictva 

'islo 
3643'

279 zastavan6 Plochy a 22 1

nadvoria
20 Zastavan6 Plochy a 16 1

nedvoria
k stavbe evidovanej na Pozemku 169 je evidovani na liste vlastnictva 

'islo 
2403

46 Zastavan€ Plochy a 22 1

n6dvoria
37 Zastavan6 Plochy a 18 1

niLdvoria
872 Zastavan6 Plochy a 22 1

nedvoria
95 Zastavan6 Plochy a 15 I

nadvoria
k stavbe evidovanej na pozemku 176/ 29 je evidovany na liste vlastnictva 

'islo 
3972

e3 zastavan6!89!y a - ,- 15

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na Pozemku 176/ 30 je evidovani na liste vlastnictva iislo 3973

176t31 36 Zastavane Plochy a 18

----
'1761 66 126 Zastavane plochy a 19 1

nadvoria
40 Zastavan€ Pfochy a - .. , 22176/ 68

'176169

176172

2561 16

273t 7
275t 1

2791 1

279t Z

2791 42

279t44

2791 45

279t 51

2791 52
2791 54
279t 55

279t 56

279t 57
2791 58

279t 59

279161

41 Zastavane Plochy a

72 Zastavan6 Plochy a

55 Zastavan6 Plochy a
n6dvoria

145 Zehrady
335 ostatn6 plochy
515 Lesn6 pozemky
569 ostatn6 plochy
140 Ostatn6 plochy
9'1 Zastavan6 Plochy a

'14 Zastavane Plochy a

'139 Zastavan€ Plochy a

54 Zastavane Plochy a

335 Ostatn6 Plochy
83 Ostatn6 plochy
6 zastavan6 Plochy a

22 Zastavan6 plochy a

101 Ostatn6 Plochy
1175 Zastavan6 PlochY a

14 Zastavan6 PlochY a

? Ostatn6 Plochy

22

22

22

38
29
29
22

22

22

22

29
29
22

22

29
22

22

29

1

1

1

1

l
1

1
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StavbY
Snplsre iisio na parcele eis/o Dtuh stavby PoPis stavby

20 3108 19 Botanicka

Privny vzthh k parcele na ktorej le2i stavba 20 je evidovani na liste vlastnictva 6islo 27'

1

232 2946
232 2987
232 29AAt 1

4A7 1160t 5
671 2175

695 '18

695 19
3175 1669/466
3334 9171 3

3334 917/ 6

l7 are6l cin.SliLv.!do.
15 star6 grunty 47
20 are:l cin.Sliv.uclo.

1'1 ZUS J.Kresanka

11 zS Karloveska 32
11 zS Karloveska 32
9 PRIBISOVA 8

11 zS Karloveske 3

Pravny vzt'ah k parcele na ktorej leiistavba 671 nieje eudovani na liste vlastnictva'

Prevny vzt'ah k parcele na ktorej le:istavba 3334 n;eje evidovani na liste vlastnictva
11 ZS Ka.loveska 3

Privny vzthh k parcele na ktorej le:t stavba 3334je evidovani na liste vlastnictva 
'islo 

4775

3460 1425/565
3460 1426/566
3514 14261546
3514 14261587
5952 1160/ 6
6152 11411 3

6303 2794111
111 2

Uaastnik pfrvneho vztahu

9 Tomiinkova 5,7
9 Tom6nkovt s,7
9 Hany l4eliakovej 11A, 118,'11C
9 Hany wleliakovej 114,118, 11c

13 obchod a slu:by

13 Ubytovna
20 FONTANA

1

1

1

1

1

1

'|

1

Pr,vny va'ah k parcele na ktorej le:i stavba nie je evidovani na l:ste vlastnictva'
1152t 2 20 FONTANA

Pravny vztah k parcele na ktorej ldistavba niejeevidovani na liste vlastnictva

1'160/ 4 20 FONTANA

Pr6vny vzt'ah k parcele na ktorejleiistavba nieie evidovany na liste vlastnictva'
1371t 2 20 FONTANA

Pravny vzt'ah k parcele na kto.ej le:i stavba nie je evidovani na liste vlastnictva-

11 - Budova pre skolsivo. na vzdeL6vanie a viskum
I - B),iovi dom
13 - Budova ub)'iovacieho zaiaden a

19 - Budova pre Sporl a rekreadne uaely

15 - Administraiivna budova

17 Budova na vykonevanre nabozenskich akivit, krematoria a domv smutku

20 Ina budova

K6d uniestnenia stavby
1 - Stavba poslavar6 na zemskom povrchu

eAsi B: vLAsrNicl A INE oPRAvNENE asaBY
pot. eisto priezvisko, f]eno (n6zov), rcdn6 priezvisko, detun narodenia, rodn6 iislo (eo) a spoluvlastnicky podiel

niesto tNal€ho pobylu (sidto) vlastnika

teo :

I Hlavn6 mesto glovenskej republiky Bratislava, Primacialne namestie 1,

Bratislava, PSC 814 99. SR

1/l

V zmysle ustanoveni! 39 ods. 2 katastrilneho z6kona hodnovernost' fdaiov katastra
nehnirtel'nosti bola k dasti pozemkom registra C parc a. 1426/86 a parc i 1426/89 (zapis

GP a.90/2006 - pa rc.6.142615AG, 14261587 , 14261588, 14261589, 1426/590, 1426/591,

1426t5s2, 1426i593) vedenich na LV a. 46 k n. Karlova ves o vel'kosti1020 m2 na ziklade
rozhodnutia Obvodn6ho nArodn6ho viboru Bratislava lV o Vvvlastneni 6islo: vist
4079/8s/Kuk zo dna 07.1'1.1985 a k pozemku registra E Parc. 6. 4309 zapisanom na LV d

4356 k. n. Karlova Ves na ziklade pridelovej listiny aislo: 151/'1949 zo dna 27 01 1949

spochybnena z d6vodu dupticity vlastnictva na zeklade doalej listinv pridelovej listinv
iislo: 15'1/1949 zo dia 27 01 1949
V zmysle ustanoveni 5 39 ods. 2 katastrilneho zakona h od novernost' I dajov katastra
nehn;tetnostibola h pozemku registra k castipozemkom registra C parc. i 1674/60 parc

4.1674/61 a parc. c.1674/70 vedenym na LV 4 46 h. i Karlova Ves na zarlade hospo'rarsrej
zmtuvy a. 5-ivl-01g/Zizo dtia 14.1 1987 a k pozemku registra E parc. d 3720/2 zapisanom

Informativny viPis 34t44 Aktualizac a katastralneho podalu 16.07.2c14



Urad seod6zie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VYPIS z KATASTRA NEHNUTEUNOSTI
Okres: Bratislava lV vytvoren€ cez katastralny portil

Obec: BA-m.6. KARLOVA VES D6tum vyhotovenia 18.07.20'14

Katastfalne izemie: Karlova Ves Cas vyhotovenia: 07:45:01

VYPIS Z LISTU VLASTNICTVA 6, 3973
CAsl A: MAJETK)VA P1DSTATA

Stavby
Sripisr6 iisio na parcele elslo Druh stavby Popis stavby Dtuh ch.n. Uniest. stavby

3436 176/ 30 10 P'jpavova 87 1

Pravny vzt'ah k parcele m ktorej ldistavba 3436je evidovani na liste vlastnicw: aislo 46.

10 - Rodlnni dom

K6d umle stne ni a stav by :

I - Stavba postavana na zemskom povrchu

eAsi B: vLAsrNict A tNE opRAvNENE asaBy
Por. iis'o Pnezvisko, neno OezovL rcdn, priezvisko, ctatun narcdenia, rcdne eisto IEO) a Spoluvlastnicky podiet

miesto trval6ho pobytu (sidlo) vlastnika

Uiasinik pr6vneho vrahu: vtastnik
I Dznrik Vladislav , JUDr., csc. a Kvetoslava Beiovri 1 / 1

Detum narcdenta: DAtum narcdenia :

Titul nadobudnutia Kipna zmluva V-'1575'1/09 zo dna 27.07.2009

eAsf c: TARCHY
Bez zApisu.

Bez zapisu.

Bezzapisu.

Informativny vipis 111 Aktualizaciakatastralnelropcrtdlu: 16.17,2014



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie územného rozvoja mesta

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 81499 Bratislava 1

Oddelenie správy nehnuteľností
Tu

Váš list čísla/zo dňa

MAGS SNM 33690/14
Naše číslo Vybavuje/linka

MAGS ORM 52949/14 - 300684 Ing. arch. SzabóováJ610

h'tlG 1/cf'6tj101'7
Územnoplánovacia informácia

Bratislava

13.08.2014

žiadate l': JUDr. Vladislav Dzúrik,CSc. s manž. PhDr. Kvetoslavou
Beňovou,

žiadosť zo dňa: 14.07.2014
pozemok parcelné číslo: 176/3Oo výmere 93m2

176/31 o výmere 36m2
176/68 o výmere 40m2 podľa Vami priloženej mapky

katastrálne územie: Karlova Ves
bližšia lokalizácia pozemku v území: Púpavová ulica
zámer žiadateľa: predaj pozemkov

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov stanovuje pre územie,
ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 176/30, 176/31, 176/68: funkčné využitie územia: málopodlažná
zástavba obytného územia, rozvojové územie.
Funkčné využitie územia:
málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102
Podmienky funkčného využitia plôch
Územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim
prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho
vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, dopravné a technické
vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu.
V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodíažné bytové domy nepripúšťajú.
Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvojových územiach,
málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlažnou
bytovou zástavbou a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej zástavby.
Podiel funkcie bývania musí tvoriť minimálne 70% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti
zástav by funkčnej plochy.
Do počtu nadzemných podlaží sa nezahŕňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho
zastavaná plochaje menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.
Spôsoby využitia funkčných plôch
Prevládajúce: rôzne formy zástav by rodinných domov

TELEFÓN
02/59 35 62 35

FAX BANKOVÉ SPOJENIE
02/59356446 VÚB 6327-012/0200

IČO
603481

INTERNET E-MAIL
www.bratislava.skorm@bratislava.sk

mailto:www.bratislava.skorm@bratislava.sk


Prípustné: V území je prípustné umiestňovať najmä - bytové domy do 4 nadzemných podlaží, zeleň
líniovú a plošnú, zeleň pozemkov obytných budov, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene,
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä
zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu rozptýlené v území alebo ako vstavané, zariadenia
telovýchovy a vol'ného času rozptýlené v území, solitéme stavby občianskej vybavenosti slúžiace
širšiemu územiu, zariadenia drobných prevádzok služieb, zariadenia na separovaný zber komunálnych
odpadov miestneho významu vrátane komunálrrych odpadov s obsahom škodlivín z domácností
Neprípustné: V území nie je prípustné umiestňovať najmä - zariadenia s negatívnymi účinkami na
stavby a zariadenia v ich okolí, málopodlažné bytové domy v stabilizovaných územiach rodinných
domov, bytové domy nad 4 nadzemné podlažia, stavby občianskej vybavenosti areálového typu s
vysokou koncentráciou návštevníkov a nárokov na obsluhu územia, stavby na individuálnu rekreáciu,
areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladové areály,
distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory, ČSPH s umyvárňou automobilov a plničkou plynu,
zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu, tranzitné vedenia
technickej vybavenosti nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie.
Rozvojové územie je územie mesta, v ktorom územný plán navrhuje novú výstavbu na doteraz
nezastavaných plochách, zásadnú zmenu funkčného využitia, zmenu spôsobu zástavby veľkého rozsahu.

Informujeme Vás, že Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 ajeho zmeny a doplnky Ol
a zmeny a doplnky 02 sú zverejnené na adrese:
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id org=700000&id=11031292&pl =67484.
Ďalšie územnoplánovacie dokumentácie a územnoplánovacie podklady sú zverejnené na adrese:
http://www.bratislava.sk/vismo/ dokumenty2 .asp? id org=7 00000& id=74384&p l=53 195.
Komplexné informácie o Vašom záujmovom území získate nahliadnutím do zverejnených hore
uvedených dokumentov.

Upozorňujeme, že predmetom územnoplánovacej informácie nie sú majetkovoprávne vzťahy k pozemku.
Územnoplánovacia informácia na ten istý pozemok môže byť vydaná viacerým žiadatel'om.

ÚzemDoplánovacia informácia Č. MAGS ORM 52949/14 - 300684 zo dňa 13.08.2014 platí jeden rok
odo dňa jej vydania, ak nebola schválená nová územnoplánovacia dokumentácia alebo jej zmeny
a doplnky, na základe ktorých bola vydaná.

Ing.l.m:ana l'-.UUlUallv. _

vedúca oddele .

Magistrát hla ého mesta SR
I Bratislavy

Oddelenie územného rozvoja mesta
Primaciálne nám. č.1

P.O.BOX 192
814 99 Bra t í s l il. v a

-2-

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id
http://www.bratislava.sk/vismo/


Ziadatet SNN4 - DziL k Relerent : RoZ

Predmel podania Predaj pozemku

Katastriln€ izemie K.Ves Prrc.a.: 176/10

c.j. MAGS OUGG 53 003/2014,300 685
MAGS SNM 33 690/2014

d. ouGG 591/14

Tr i.j. Tt/431/14 EIA a. /i4

Dftum prijmu na TI 16.'t.20r4 Podpis ved. odd.

Drtum €rped. z TI 17 .7 .201,4 C r I

-[.r h
Komu: 1 7 o7 201{ ':os atz

Stanovisko technickej infraStruktury

Zfsobovanie vodou a odkanalizotanie : Ing. Daniel PospiSil

Bez pripomlenok.

Z{sobovanie elektrickou etrcrgiou : Ing. Peter Hrelko

Bez pripomienok.



|UAGISTIIAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBL|KY BRATISLAVY

Primaci6lne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bfatislava 1

SUBORNE STANOVISKO

k nivrhu na predai/prenijom nehnutelhosti hl, m. SR BratislalT
za oblast'doprav]-

A: IDENTIFIKACIA PODANIA:
4q 9l

Prmacral.e r.m. 1 L poschodie, c dveri 308

TELEF6N FAX BANKOVE SPOJENIE 160 INTERNET E-NIA]L

o2l59 35 61 95 o2l59 35 64 39 vL:lB 6327012/0200 603 481 www.bGtislava sk okdsv@bralisiava sk

jaqloka
Dollo od (otldelenie, datum): sNM, 1 r.07.2014 sNM 33690/14

Predmet podania: Ziadosf o stalovisko k predaju pozemkov vk. i. Karlova
Ves za irdelom majctkovoprevneho vysponadania

Cislo OI(DS:
Ztadatel': JUDr. Vladislav Dzurik s manZelkou PhDr- Kvetoslavou

Beiovou
Karastrdlne [rzemiei Karlova Ves

Pcrcehi iislo: 176/30.31.68
Odoslan€: (ddrum) pod i.

B | : Oddelenie dopravndho iniinier\n a:

Pideleft (ddtun): t6.0'7.20t4 Pod. d. oddelenia: 300688
ODI/37,t/14 - P

SpracovateL 6rero): MEr. Minoriinu\ r
Tent stanoviska:

Z hl'adiska ziujmov rie!enia verejn6ho dopravndho vybavenia k predaju

pozcnkov p. d. 176/30,31,68 za udelom majetkovoprivnelto vysporiadania pre iiadatelov,
ktori su vlastnikmi stavby rodirutiho domu na pozemku p.i.176/30, na ulici Pupavovii

uvidzame:

. v zmysle Uzemn6ho planu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 r'zneni zmien a doplntov,
z6ujmov6 pozemky nie sil dotknut6 ziadnyr vyhladoqim dopramlhl zdmerum

VzhLadom na uvedcni vodi predaju pozemkov pre uvedenli irdel nemime pripomienky.

Yybavent (darum): t6.0'7.2014
Schvirb,I dia (meno, dittum): Ing. Mikus | 1'7 .07 .20t4



82: Rcfcrit cestn6bo sprir.ncho orginu
Pidelen( (ddtun)l 15.07.2014 Pod c. oddcleniz,: oLDq 5281r .a ln0oc-

Spracavatef (meno)l Ins. KodiSovi
Text stanoYiska:

Vzhl'adorn na to, ie predmetn6 pozemky nie su cestnl'mi pozemkami micstnych komunik6cii
I. a II. triedy, k ich predaju sa ako cestn! sprdvny org6n miestnych komunikicii L a Il triedv
newiadnLieme.

\ybavent (datun): 21.0'7.2014

S ch'v iltl di,a (me no, d ci nm) : v z Ine. Slimikovj / 2L07.20\4

BJ: Oddeletrie sp16vy komunikicii:
Pidelel( ( rum): 1.1.07 .24r 4 Pod. d. oddelenia: lOSK 300689/De-370

Spraco\'atel'fmeroll lng. Deraiova

Text stanoviska:
Predajom pozemku ncpride k zesahu do komunikicie a verejlteho osvetlenia v spr6ve

hlavn6ho mesta.
Z hl'adiska ziujnov sprevcu komturikdcii a verejn€ho osvetlenia ncm,ime pripomienky
k predaju pozemkov na klientmi poZadovani fdel.

Y\haveri'e (datum)l 6.08.201,1

Sch'vitil di,a (meno, datLtm): Ing. Meifanikovd



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

oddelenie Zivotn6ho prostredia a mestskej zelene
Primaciaine n6m. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Oddelenie spravy nehnutel'nosti

TU 301546/2014

ViS lisi afslo/zo dna Naie dislo Vvbavuje/linka Brauslava

MAGS SNNI 11690/14/100631 I\'IACS ozP 528'18/l'11100686 lng A Caliikovt4og 16 7 201'1

JUDr. V. Dzlrik s mani. - predaj pozemkov p. t. 176130,31,68 k. ri' Karlova Ves -
\}jadrenie.

Listom 6. NTAGS SNM 33690/2014/300686 zo diia 11.7.2014 ste na zdklade Ziadosti p Judr'

Vladislava Dzliika a manz.. poziadali Oddelenie Zivotndho prostledia

a mestskej zelene o stano vr sko k predaj u pozen*ov registra .,C" KN parc. i. 1 7613 0,3 I ,6 8, zaslavan€

plochy a nidvoria o celkovej rlfmere 169 m I v k. ri. Karlova Vcs.
Ziadatelia st l-lastnikmi stavby na pozemku p. d 176/30. Uveden6 pozemky chci lopif za fdelom

Inaler\o\,rpra\ rcho Jcponaddnir Do/en or.

?o preStudovani predlozenej Ziadosti tunajlle oddelenie konilatuje:

Pozemlf urien6 na predaj sa nachedzajli v tzeni, v L.torom plati podLa zikona NR SR i. 543/2002

Z.z. o ochrane prirody a Lrajiny v aleni neskorlich predpisov L stupei ochrany t j rizemiu sa

neposllrtuje \'y!!ia oclrrana. Predal pozenrku nie je t rozpore so ziujmami Zivomeho proshedia,

ochmny mestske.J zelene, irc nou ani druhovou ocltanou prirody a kajiny, pozeluokje pod existujtcou
stavbou. Timto poflrdzujeme naSe stanovisko d. MAGS OMZ 40118/2013111453 2o di,a28 2.2013

I{q{iiafiir i'l,'rrai0 $esll Sg Biiiijsii:
Odd.leru-" Zt!ol rtbo p.ostr.id

€ JY(rsrsjloj zijlc..
Frl.raei rI Lc nim a i

81409 Bra_tisiava

tng. f.alarlnr Prostelo\'sKa
vedica oddeleria

Prlmaciahe naneste d. 1. | . poschod e

]ELEFON FAX BANKOVE SPOJENIE EO NTE|]NET E-]\'1A L

02/59 35 61 48 25827313/7500 603 481 M*.Lr.tisava.sk rzp(@bral s ?va sr.



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

finanin6 oddelenie

Primacielne nem. 1, P O Box 192, 8'14 99 Bfatislava 1

Oddelenie spriYY nehnutel'nosti

30131412014

ft,{6s crrr'{ \\6qalt+
ur, f,u,of" i Nus" iirto Vybavuje/linka Bratislara

N,IAGS SNN 33690/14/30068f MAGS FIN 39923/2014/300690 Mgr' Gabanovei540 16 07 2014

Oznemenie o rrohl'adivkach

Na z6klade Vaiej Ziadosti vo veci r)iislenia pohladdrok' Vinr limto oznamujeme' Ze

" 
O".t"pqi,"ft i.f.i"aoch a inform6ci6ch, ktore boli doruien€ na hnancnd oddelenie za obdobie

oa t.t.ZOOO ao i5.07 201'l evidujeme zostatok pohladivok vodii

JUDr. Vladislav Dzririk, CSc', nar' '

v lehote splatnosti: 0.00 Eur

po lehote splat1]osti: 0 00 Eur

PhDr. Kvetoslava Beiov'i , nar'

v 1eho1e splatnosti: 0,00 Eur

po lehote splatnosti; 0,00 Eur

zdroNeii si Vcin tlo,'nfujeme pripomenu|', ie fnanin' oddelenie nedisponuje databizou

ot)l.ltcot (loni a roptdlkoN za Ronunaln\ utlpad lo v"i z;'lcni't danotich pohlocldvak

" r"p,",'l"i- )r liapLa i, po,'"a," 5a nb'diit na oddtt'nit mie:r'twh dani a ooplarkot

mdgistrdtu.

S pozdravom Hlamd m€siu 5ii llrliidlii;
Oddetente turanci!e. plimacidtne ndm. ii.1

814 99 B i,64(. i {ta,t ,

Ing. Boris Kotes

veduci finaniniho oddelenia

Prlmaci ne nem.1. V poschod e, a dveri426

TELEF6N
02/59 35 65 03

FAx CO INIERNET E I',IAIL

Oziss ls o: gr 603 481 $/W bralis ava sk i nancne@bral s ava sk



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie miestnych dani a poplatkov

Blagoevova 9, p. O. Box 76, B5O 05 Bratistava 55

qfbiij-1 JJ :rf,rirtt,//
Naie aislo

I4AGS SNM j00681r01,1 MAGS 52495/2014-j00691
i0t788r0t,1

Oddelenie sprivy nehutelnosti

JUDr. Svetlana Konorovii
poverena vedenim oddeletia
TU

Mo.iivkovairg4T
Brauslava

16.07.2014

Odpoved' na iiadost' o informiciu

Na z6klade Vaiej Ziadosti V6m v zmysle $1 1 ods. 6 zdkona t. 563/2009 Z. z. o sprdvedani (danovi poriadok) a o zmene u aopn"ni 
_rr;.ttorri"t ,af."""" 

"r.".r:".e, ze oddeleniemicsrnych dari apoplatkw neeviduje vodi 2jadatei.ovi: .fUni.Vf"aL-frl ir,frik, CSc., nar.s maniclkou phDr. Kvetosl.vou Beiovou,; 
.' - ""

iiadne pohlad6vky.

S pozdravom

hi!ti rit hlaYn'ho mest! Sf(
Bratirl5W

o r'r'' " lix'j:'""l"gl8f ;8',""""
F,1O rj5 Bratlsl26i5

_1t

TELEF6N
02159 35 6e 00 42t59 35 69 t1

iao
603 481

BANKOVE SPOJENIE
isots 25€29413/7500

Ing. Peter Michalidka
vedLici oddelenia

iNTERNET E.I/A]L
lVW oEtislva sk Cane@b.?r i.15 j?



MESTSKA easT nnartslAvA -

Nim. sv. Frantiika 8,842 62 B

,. . VdZeni pdn ntle-
:.^ Doc. RN Dr. Milan Fleadk, ( Sc.

t : ' '- f133rt primritor hl. mesla SR Bratislarry
Primacialne ndm. ('. l
814 99 Bratislava

{anloda
ratislav

VIi,S
a4

Bratislava
2l.m6ja 20I3

I

Vri-i list iislo/zo diia
MAGS SNM 4I 33 0/20 t3-8t276s18

24.4.2013

NaSe dislo: Vybavuje/linka
KV MCV l 400/201 1 600? Mgr.Kovdio\d

02/60259221

VEC: Stanovisko k predaju pozemkov.

Vdzenti p6n primriror,

, listom dj. MAGS SNM 41330/2013-8/276518 zo dria 24.4.20111 ste rna v zmysle dl. 8

Stahitu hla!'rl€ho mesta SR Bratisla\y poziadali o stanovisko k predaju pozemkov registra ,.C"
parc.i. l70 JU. zasta\ane plocb) anddroria o rjmere gJ m'. parc.e. l76.ll. zasla\ane Rloch)
a n6dvoria o vimere 36 m' a paic.d. 176168, zastavand plochy a niidvo a o vimere 40 m', k.u.
Bratislava - Karlova Ves JUDr. \4adislavovi Dzfrikovi- CSc- a manZelke PhDr. Kvetoslave
Beiovej, obaja byom Ziadatelia su vlasrDftfli stavby rodinndho domu
stipis.d. 3436 na pozeml-u parc.t. 176/30. Uvedend pozem$ chcri kipit' za fdelom
majetkovopr6\,neho vysporiadania-

Onar[ujem V6m, Ze s predajom pozemku zastavandho rodinnjm domom parc.t. 176/30
a k nemu priLahllfch pozemkov parc.d. I 7613 1 a 1 76168 rTSSie uvedenjm iiadatel'om srihlasim.

S pozdravom

Iveta Hanulikov6
starostka



Kúpna zmluva 
č. 04880....... 

   
 
 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:  Milanom Ftáčnikom, primátorom mesta 
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK8975000000000025826343 
BIC-SWIFT:  CEKOSKBX 
Variabilný symbol: 4880..... 
IČO:   603 481 
 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
JUDr. Vladislav Dzúrik, CSc., rodený ......... , narodený ......, rodné číslo ..........., a manželka 
PhDr. Kvetoslava Beňová, rodená .............., narodená ............., rodné číslo ........., obaja 
bytom ............ 
 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 
 

Čl. 1 
 
 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Karlova 
Ves, parc. č. 176/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 93 m2, parc. č. 176/31 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2 a parc. č. 176/68 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 40 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 46. Pozemky sa nachádzajú v okrese 
Bratislava, v obci Bratislava – mestská časť Karlova Ves, k.ú. Karlova Ves. 
 

2) Predávajúci predáva a kupujúci kupujú pozemky registra „C“ KN v k. ú. Karlova 
Ves, parc. č. 176/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 93 m2, parc. č. 176/31 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2 a parc. č. 176/68 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 40 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 46, v celosti do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov.  
Predaj pozemkov parc. č. 176/30, parc. č. 176/31 a parc. č. 176/68 sa uskutočňuje v súlade 
s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
 
 3) Kupujúci sú vlastníkmi stavby súp. č. 3436 evidovanej na LV č. 3973, postavenej 
na pozemku parc. č. 176/30, k.ú. Karlova Ves. 

 



4) Predmetom predaja sú iba pozemky uvedené v čl. 1 ods. 2). 
    
 
 
 
 

Čl. 2 
 
 1) Predávajúci predáva pozemky uvedené v čl. 1 odsek 2 tejto zmluvy                         
za kúpnu cenu celkom .......... EUR, slovom .............. EUR, kupujúcim, ktorí pozemky  za túto 
cenu kupujú. 
Táto cena pozostáva z dvoch častí: Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na sumu ...... Eur/m2. 
Pri výmere 169 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom ..... Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny vo výške  3 702,00  Eur tvorí náhradu za užívanie pozemkov parc. č. 
176/30, parc. č. 176/31 a parc. č. 176/68 kupujúcimi a vychádza zo sadzby 15,00 Eur/m2/rok 
pri pozemku parc. č. 176/30 a zo sadzby 6,00 Eur/m2/rok pri pozemkoch parc. č. 176/31 
a parc. č. 176/68 v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno.  
  

2) Prevod pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
na svojom zasadnutí dňa ........... uznesením č. .............. 
 
 3) Kupujúci sú povinní uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške ............. Eur na účet 
predávajúceho č. IBAN  SK8975000000000025826343, vedený v Československej 
obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 4880..... naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 

4) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzujú uhradiť predávajúcemu sumu 3 702,00 Eur 
ako náhradu za užívanie pozemkov uvedených v čl. 1 ods. 2 kupujúcimi na účet hlavného 
mesta SR Bratislavy IBAN SK5875000000000025828453, vedený v Československej 
obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 4880........ naraz do 30 dní odo dňa podpísania 
tejto kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
 
 5) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatia riadne a včas 
celkovú kúpnu cenu, sú povinní zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 
545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. a predávajúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody 
spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 
Takisto sú kupujúci v prípade neuhradenia celkovej kúpnej ceny riadne a včas povinní 
zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 
Občianskeho zákonníka. 
 

6) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzujú uhradiť predávajúcemu náklady na 
vyhotovenie znaleckého posudku č. 74/2014 v sume 100,00 Eur na účet hlavného mesta SR 
Bratislavy IBAN  SK3775000000000025829413, vedený v Československej obchodnej 
banke, a.s., variabilný symbol č. 4880...... naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej 
zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
   
 
 



 
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 
kupujúci nezaplatia celkovú 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 ods. 2 tejto zmluvy 
dobre známy a že ho kupujú v takom stave, v akom sa nachádza, v stave v akom beží a leží . 
 
 2) Kupujúci boli oboznámení so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k predaju pozemkov uvedených v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta – územnoplánovacou informáciou zo dňa 
......., stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 17.07.2014, oddelenia životného 
prostredia a mestskej zelene zo dňa 16.07.2014, súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo 
dňa 6.8.2014; kupujúci berú tieto stanoviská na vedomie a zaväzujú 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.   

 
4) Znaleckým posudkom č. 74/2014 zo dňa 20.8.2014, ktorý vyhotovila Ing. Dagmar 

Jančovičová, boli pozemky parc. č. 176/30, parc. č. 176/31 a parc. č. 176/68 ocenené sumou 
195,54 Eur/m2.   
 
 

Čl. 6 
 
 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 
 

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



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

 
 
 

Čl. 7  
 
 1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 7 exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú 
predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálnemu odboru, k návrhu na vklad 
vlastníckeho práva, tri rovnopisy obdrží predávajúci. Kupujúci obdržia po podpise zmluvy 
oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich im 
z tejto zmluvy, rovnopis im predávajúci odovzdá až po podaní návrhu na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností. 
 
 2) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu 
uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 
podpísali. 
 
V Bratislave dňa .............................  V Bratislave dňa .......................... 
 
PREDÁVAJÚCI:    KUPUJÚCI:  
za Hlavné mesto SR Bratislava   
 
 
 
      ..................................................... 
      JUDr. Vladislav Dzúrik, CSc.               
 
                
 
...............................................   ..................................................... 
Milan Ftá čnik    PhDr. Kvetoslava Beňová  
primátor      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 


