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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“ v k. ú. Devín, parc. č. 1993/12 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 4 m2 a parc. č. 1993/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere                        
1 m², vytvorených GP č. 28062013 z pozemku registra „C“ parc. č. 1993/9 zapísaného na LV č. 
2982, k. ú. Devín, do vlastníctva Adriany Humolli,  za kúpnu cenu 145,00 Eur/m², t. z. za kúpnu 
cenu celkom 725,00 Eur.  
 
 
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

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

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

zmluvnými stranami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Devín,  parc. č. 1993/12 a parc. č.  
   1993/13, Adriane Humolli           
 
ŽIADATE ĽKA  : Adriana Humolli 
      
        
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.    druh pozemku               výmera v m2  pozn. ____________ 
1993/12  zastavané plochy a nádvoria             4                          GP č. 28062013 
1993/13 zastavané plochy a nádvoria  1       GP č. 28062013_________ 
      spolu:  5 m² 
 
Pozemky sú vytvorené GP č. 28062013 z pozemku registra „C“ parc. č. 1993/9 k. ú. Devín 
zapísaný na LV č. 2982 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
SKUTKOVÝ STAV  
   
 Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ katastra 
nehnuteľností v k. ú. Devín, parc. č. 1993/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 946 m² 
zapísaného na LV č. 2982. 
 Geometrickým plánom č. 28062013 úradne overeným Okresným úradom Bratislava, 
katastrálny odbor dňa 11. 3. 2014 pod č. 291/2014 boli z pozemku parc. č. 1993/9 odčlenené 
pozemky registra „C“ parc. č. 1993/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m² a parc. č. 
1993/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m² k. ú. Devín. 

Žiadateľka Adriana Humolli,  je výlučnou vlastníčkou pozemkov registra „C“ parc. č. 
2070/1 – záhrady o výmere 453 m², parc. č. 2069 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m² 
a stavby chaty súpis. č. 953 na pozemku parc. č. 2069 zapísaných na LV č. 3608. Stavba 
rodinného domu v jej vlastníctve stojaceho na pozemku parc. č. 2070/1 k. ú. Devín zatiaľ nemá 
pridelené súpisné číslo, nakoľko neprebehla jeho kolaudácia. Žiadateľka predložila k podanej 
žiadosti stavebné povolenie zo dňa 13. 7. 2011 k rodinnému domu stojacemu na pozemkoch 
parc. č. 2070/1 a 2072 k. ú. Devín, ktorým preukazuje vlastníctvo k tejto stavbe. 

Žiadateľka má záujem o majetkovoprávne usporiadanie uvedených pozemkov, nakoľko 
tieto boli zasiahnuté výstavbou uvedeného rodinného domu a v súčasnosti sa teda nachádzajú 
pod stavbou garáže a schodmi tvoriacimi súčasť rodinného domu stojaceho na pozemku parc. č. 
2070/1. 

 Predaj pozemkov sa uskutočňuje 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, a to pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou. 
 Znaleckým posudkom č. 60/2014 zo dňa 17. 6. 2014 vypracovaným ÚEOS-Komercia, 
a.s. boli pozemky ocenené vo výške 144,55 Eur/m2, čo pri výmere spolu 5 m² predstavuje sumu 
celkom 722,75 Eur. 
 
 
 
  



  
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 parc. č. 1993/9, k. ú. Devín funkčné využitie územia: 
málopodlažná zástavba obytného územia, rozvojové územie. 
MČ Bratislava – Devín ako garant miestnych komunálnych záujmov obstaráva Územný plán 
zóny Devín I., ktorý obsahuje o.i. návrh komplexnej dopravnej obsluhy územia a vymedzenie 
pozemkov na verejnoprospešné stavby. 
Súborné stanovisko za oblasť dopravy: 
Z hľadiska záujmov oddelenia dopravného inžinierstva k predaju časti pozemku parc. č. 1993/9 
k. ú. Devín za účelom rozšírenia garáže k stavbe rodinného domu, nakoľko sa jedná o pozemok 
susediaci s pozemkami a stavbou vo vlastníctve žiadateľky, oddelenie dopravného inžinierstva 
uvádza, že v zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien 
a doplnkov, záujmový pozemok nie je dotknutý žiadnym výhľadovým dopravným zámerom. 
K predaju časti pozemku nie sú pripomienky. 
MČ Bratislava – Devín ako garant komunálnych záujmov obstaráva Územný plán zóny Devín I, 
ktorý obsahuje o. i. návrh komplexnej dopravnej obsluhy územia a vymedzenie pozemkov na 
verejnoprospešné stavby. Predmetná časť pozemku nie je dotknutá dopravnou stavbou. 
Referát cestného správneho orgánu sa vzhľadom na to, že predmetný pozemok nie je cestným 
pozemkom miestnych komunikácií I. a II. triedy, k jeho predaju ako cestný správny orgán 
miestnych komunikácií I. a II. triedy nevyjadruje. 
Oddelenie správy komunikácií nemá k predaju časti pozemku parc. č. 1993/9 k. ú. Devín 
pripomienky. 
Stanovisko technickej infraštruktúry: 
Bez pripomienok. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Bez pripomienok. 
Oznámenie finančného oddelenia o pohľadávkach: 
Neeviduje žiadne pohľadávky. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Neeviduje žiadne pohľadávky. 
 
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Devín je súhlasné. 
 
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. Devín, parc. č. 1993/12 a parc. č. 1993/13, Adriane Humolli“. 
 





















MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 81499 Bratislava 1

SÚBORNÉ STANOVISKO

k návrhu na predaj/prenájom nehnuteľností hl. m. SR Bratislavy
za oblasť dopravy

fPe ). 9t 66/b1'?
Došlo od (oddelenie, dátum): SNM, 10.0.62014 I pod č. 150593/2014
Predmet podania: Predaj pozemkov p. č. 1993/12,13 -zastavané plochy

a nádvoria, z dôvodu maj etovoprávneho vysporiadania
pozemkov, ktoré boli zasiahnuté výstavbou rodinného domu
na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľky

Císlo OKDS:
Ziadateľ: Adriana Humolli
Katastrálne územie: Devín
Parcelné číslo: p. č. 1993/12,13 odčlenené GP Č. 28062013
Odoslané: (dátum) I pod Č. I

B: ČIASTKOVÉ STANOVISKÁ ODDELENÍ:

BI: Oddelenie dopravného inžinierstva
Pridelené (dátum): 16.06.2014 Pod. Č. oddelenia: -284012114

ODI /308/14 - P
Spracovateľ (meno):
Text stanoviska:

Z hľadiska záujmov riešenia verejného dopravného vybavenia k predaju časti
pozemkov p. Č. 1993112,13 -zastavané plochy a nádvoria, z dôvodu majetkovoprávneho
vysporiadania pozemkov, ktoré boli zasiahnuté výstavbou rodinného domu na pozemkoch vo
vlastníctve žiadateľky uvádzame:

• v zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov,
záujmové pozemky nie sú dotknuté žiadnym výhľadovým dopravným zámerom

K predaju odčlenených pozemkov nemáme pripomienky.

Upozorňuj eme

MČ Bratislava - Devín ako garant miestnych komunálnych záujmov obstaráva Územný plán
zóny Devín L (spracovateľ Aurex, spol. s r.o.), ktorý obsahuje o.i. návrh komplexnej
dopravnej obsluhy územia a vymedzenie pozemkov na verejnoprospešné stavby. Predmetné
pozemky nie sú dotknuté dopravnou stavbou.
Vybavené (dátum): 17.06.2014
Schválil dňa (meno, dátum): Ing. Mikuš 117.06.2014

Primaciálne nám. 1, III. poschodie, Č. dverí 308

TELEFÓN FAX BANKOVÉ SPOJENIE
02/593561 95 02/59356439 VÚB 6327012/0200

IČO
603481

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

mailto:www.bratislava.skokdsv@bratislava.sk


B2: Referát cestného správneho orgánu
Pridelené (dátum): 13.06.2014 I Pod. Č. oddelenia: I OKDS 50621/14/284
Spracovateľ (meno): Ing. Kočišová
Text stanoviska:

Vzhľadom na to, že predmetné pozemky nie sú cestnými pozemkami miestnych komunikácií
l. a II. triedy, k ich predaju sa ako cestný správny orgán miestnych komunikácií l. a II. triedy
nevyjadrujeme.

Vybavené (dátum): 20.06.2014
Schválil dňa (meno, dátum): v z. Ing. Slimáková 120.06.2014

B3: Oddelenie správy komunikácií:
Pridelené (dátum): 16.6.2014 Pod. Č. oddelenia: OSK 284013/2014

Ha-321
Spracovateľ (meno): Ing.Derajová
Text stanoviska:

Predajom pozemkov p.č. 1993/12, 1993/13, 1993/9 v k.ú. Devín nepríde k zásahu do
komunikácií a verejného osvetlenia v správe hlavného mesta

Vybavené (dátum): 2.7.2014 I

Schválil dňa (meno, dátum): Ing. Mešťaníková I /

l/ v

Ing. Kvetoslava Cumá
zástupkyňa riaditeľa magistrátu

Magistrát hlavn,ého mesta SR
, Brŕlllsl;li;Y

ZastW;.~A riad,ile!a inagistrátu
814 91ImaCl<lin(~n~m. č.l

9 BratIslava
·3-



Žiadatel' SNM - Humolli IReferent: Bal

Predmet podania Predaj pozemku

Katastrálne územie Devín Parc.č.: 1993112

c.j.
) MAGS OUGG 50 673/2014-284 009 č. OUGG 490114

MAGS SNM 50 593114
TI č.j. TlI";~:''''14 ElA č.114 ~

/l

Dátum príjmu na TI 13.6.2014 Podpis ved. odd.

Dátum exped. z TI 17.6.2014 1 8.D6. 1014 Komu: SNtv\ I ig . 4Sb



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 81499 Bratislava 1

Váš list čísla/zo dňa
MAGS SNM 50593/141284007

Naše číslo
MAGS OZP 508671141284010

Vybavuje/linka
Ing. A. Galčíková/409

Bratislava
3.7.2014

Vec

Adriana Humolli - predaj časti pozemku p. č. 1993/9 k. ú. Devín - vyjadrenie.

Listom Č. MAGS SNM 50593/20141284010 zo dňa 10.6.2014 ste na základe žiadosti p .. Adriany
Humolli, .. požiadali Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
o stanovisko k predaju pozemku registra "C" KN parc. Č. 1993112, zastavané plochy a nádvoria spolu
o výmere 4 m 2 a parc. Č. 1993113, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 v k. ú. Devín, ktoré boli
odčlenené z parcely Č. 1993/9, k. Ú. Devín.

Žiadateľ je vlastníkom stavby na susednom pozemku, pozemky boli zasiahnuté výstavbou rodinné
domu vo vlastníctve žiadateľky, predaj žiada z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov.

Pozemok určený na predaj sa nachádza v území, v ktorom platí podľa zákona NR SR Č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov L stupeň ochrany t. j. územiu sa neposkytuje
vyššia ochrana. 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. Týmto
potvrdzujeme stanovisko zo dňa 1.8.2013 Č. MAGS OŽPaMZ 315035/13.

M~gi8t!,I\!hluY(lt:)Hlllle;Ul í5KHr(;.~islavy
()dtjoll--::~ll(' ;~l-vI.JLn(~hulJľusLreia

rl 1·~}(·~;.";I·_;·;k(;1í.;e'i~n.(~
p{'j~~.!,(~t::t1Ht~~li'u'<l _Č. °l

814 ,,/fA> ~ "l J' ,';" v II

...
Ing. Katarína Prostejovská

vedúca oddelenia

Primaciálne námestie Č. 1., III. poschodie

TELEFÓN FAX BANKOVÉ SPOJENIE
021593561 48 25827813/7500

IČO
603481

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

mailto:www.bratislava.skozp@bratislava.sk


MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie miestnych daní a poplatkov

Blagoevova 9, P. O. Box 76, 85005 Bratislava 55

Oddelenie správy nehnuteľností
JUDr. Svetlana Komorová
poverená vedením oddelenia

!lfi/IM rP?!JjLOI'J
Váš list číslo Naše číslo
SNM-20 141284007 MAG/ 16/20 14/2840 15

289930/2014

Vybavuje/linka

Ing. Peškovál900
Bratislava

24.6.2014

Na základe Vašej žiadosti Vám v zmysle § II ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nasledovné:

Referát ostatných daní neeviduje v evidencii dane za užívanie verejného priestranstva a ani
v evidencii dane za ubytovanie Adrianu Humolli, v

Magistrát hlavného mesta SR
Bratis; i.n;y

Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Blagoevova 9, P.O.BOX 76
850 05 Bra tis I a v a 55

-??-

~hg.Peter Michalička
vedúci oddelenia

TELEFÓN FAX
02/59 3569 OO 02/59 35 69 71

BANKOVÉ SPOJENIE
VÚB 6327012/0200

IČO
603481

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

mailto:www.bratislava.skdane@bratislava.sk


MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
finančné oddelenie

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

Oddelenie správy nehnuteľností
288259/2014

Váš list číslo
MAGS SNN 50593/14/284007

Naše číslo Vybavuje/linka
MAGS FIN 39923/2014/284014 Mgr. Gabanovál540

Bratislava
20.06.2014

Vec
Oznámenie o pohľadávkach

Na základe Vašej žiadosti vo veci vyčíslenia poW'adávok, Vám týmto oznamujeme, že
v dostupných dokladoch a infQrmáciách, ktoré boli doručené na finančné oddelenie za obdobie
od 1.1.2000 do 20.06.2014 evidujeme zostatok pohľadávok voči:

v lehote splatnosti:
po lehote splatnosti:

0,00 Eur
0,00 Eur

Zároveň si Vám dovoľujeme pripomenút; že finančné oddelenie nedisponuje databázou
o platcov daní a poplatkov za komunálny odpad. Vo veci zistenia daňových pohľadávok
a poplatkov za odpad je potrebné sa obrátiť na oddelenie miestnych daní a poplatkov
magistrátu.

Hlavné n1ťStlJ Sh hratiS!'iva
Oddelenie fina.'1čné

~~
áln ./ am. č.1

814 eQ .. ,. l'frr s l a v a

Ing. Boris Kotes
vedúci finančného oddelenia

TELEFÓN
02/59 35 65 03

FAX
02/59356391

IČO
603481

INTERNET E-MAIL
www.bralislava.skfinancne@bralislava.sk

mailto:www.bralislava.skfinancne@bralislava.sk
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Ing. Ľubica Kolková
starostka mestskej časti Bratislava - Devín

Č.j.: 447/2014-Zemanová
Bratislava, 15.07.2014

listom č.j.: MAGS S~L4::31291317 zo dňa 17.06.2014, zaregistrovaného u nás
dňa 30.06.2014 ste nás požiadali o aktualizáciu stanoviska k predaju častí pozemku registra "C" v
katastrálnom území Devín, a to pozemku parc.č. 1993/9, zapísaného na LV č.2982 vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy, podľa geometrického plánu č. 28062013 definovaných ako
parc.č.1993112 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 a parc.č. 1993113- zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1 m2 pre Adriana Humolli, ~ - Na predmetných
pozemkoch sa nachádza v súčasnosti časť stavby, ktorá je súčasťou stavby rodinného domu na
pozemku parc.č.207011 a 2072 v k.ú. Devín. Na rodinný dom bolo vydané dodatočné stavebné
povolenie č. D-201111481A15/Mt zo dňa 18.08.2011.

Na základe Vašej žiadosti a opätovného posúdenia predložených dokladov nemáme
námietky voči odpredaju predmetných pozemkov. V prílohe posi~lame fotodokumentáciu
z miestnej obhliadky predmetného pozemku a stavby, vykonanej dňa: 15.07.2014, ktorá je
dokladom užívania väčšej časti verejnej komunikácie, o akú žiadateľ žiada.

Miestny úrad mestskej časti
Brali"!,lVa-Devín
Krefl!d~,ki:Í39

~41 lO 8r:llis!ava 46

Váženýpán
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1

IČO: 00603422
Bank.spojenie: UniCredit Bank
Č.účtu: 131160900211111

DIČ: 2020919142
e-mail: starostka@devin.sk

Tel. 02/6020 2511
fax: 02/6573 0309

mailto:starostka@devin.sk


Kúpna zmluva 
č. 04 88 ............. 14 00 

 
uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka  

medzi zmluvnými stranami 
 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
zastúpené                : Milan Ftáčnik, primátor mesta 
Peňažný ústav         : Československá obchodná banka, a. s. 
Číslo účtu          : IBAN SK8975000000000025826343 
            BIC-SWIFT CEKOSKBX 
Variabilný symbol  : ............................. 
IČO           : 603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Adriana Humolli, rod.  
bytom 
nar. 
rod. č.  
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

 
 1. Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Devín, pozemku 
registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1993/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
946 m², zapísanej na LV č. 2982. 
 2. Geometrickým plánom č. 28062013 úradne overeným Okresným úradom 
Bratislava, katastrálny odbor dňa 11. 3. 2014 pod č. 291/2014 boli z pozemku registra „C“ 
katastra nehnuteľností parc. č. 1993/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 946 m², LV č. 
2982, k. ú. Devín odčlenené pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 1993/12 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m² a parc. č. 1993/13 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1 m², k. ú. Devín. 

3. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva nehnuteľnosti, 
pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Devín parc. č. 1993/12 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 4 m² a parc. č. 1993/13 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1 m² odčlenené GP č. 28062013. 

4. Kupujúci je vlastníkom stavby súp. č. 953 stojacej na pozemku parc. č. 2069, stavby 
rodinného domu bez súpisného čísla stojaceho na pozemku parc. č. 2070/1 a pozemkov 
registra „C“ parc. č. 2070/1 a parc. č. 2069 k. ú. Devín zapísaných na liste vlastníctve č. 3608. 
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Čl. 2 
Kúpna cena 

 
1. Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 odsek 3 za kúpnu cenu          

celkom 725,00 Eur (slovom: sedemstodvadsaťpäť Eur) kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosť za 
túto cenu kupuje. 

2. Kúpna cena za m² pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 60/2014 zo dňa 
17. 6. 2014 vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby – odhad 
hodnoty nehnuteľností Ing. Vladimír Lenko, ÚEOS-Komercia, s.r.o. vo výške 145,00 Eur/m². 

3. Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške 725,00 Eur na účet 
hlavného mesta SR Bratislavy IBAN SK8975000000000025826343, vedený 
v Československej obchodnej banke, a. s., variabilný symbol č. .................., naraz do 30 dní 
odo dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej zmluvy. 

4. Kupujúci je ďalej povinný uhradiť náhradu za vypracovanie znaleckého posudku    
č. 60/2014 vo výške 108,00 Eur na účet hlavného mesta SR Bratislavy IBAN 
SK3775000000000025829413, vedený v Československej obchodnej banke, a. s., variabilný 
symbol č. ................... do 30 dní odo dňa obojstranného podpisu tejto kúpnej zmluvy. 

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 ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka.                                             

   
Čl. 3 
Ťarchy 

 
 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 

Odstúpenie od zmluvy 
 
1. 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. 
  2. Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 

Čl. 5 
Osobitné ustanovenia 

 
 1. Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa ............... uznesením č. .................., v súlade    
s § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prevod majetku obce, a to pozemkov zastavaných stavbou 
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vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

2.  Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 3, dobre známy, a 
že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 

3. Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskami oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 14. 10. 2013, oddelenia životného 
prostredia a mestskej zelene zo dňa 3. 7. 2014, súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo 
dňa 2. 7. 2014 a stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 17. 6. 2014. 

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

5. Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností.                                                                               

 
Čl. 6 

Platnosť a účinnosť zmluvy 
 

1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania 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 
a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 
(Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej 
osoby – predávajúceho. 

3. Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Okresného 
úradu Bratislava, katastrálny odbor o povolení vkladu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva prechádzajú na kupujúceho všetky práva a 
povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. 

4. Kupujúci súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely tejto kúpnej zmluvy 
a so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. 

5. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci po dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.z. po zaplatení kúpnej ceny. Za zaplatenie kúpnej ceny  
sa považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej 
ceny sa kúpna cena považuje za uhradenú až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto 
zmluvy.  

6. Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú účastníci tejto zmluvy viazaní 
dohodnutými podmienkami zmluvy. 

 
Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy v celom rozsahu, 
neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená.                                                           

2. Na znak súhlasu potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi. 
            3. Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 6-ich exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle 
predávajúci Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor za účelom povolenia vkladu 
vlastníckeho práva v prospech kupujúcich. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto 
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zmluvy, rovnopis zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcemu až po podaní návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
 
V Bratislave, dňa .....................   V Bratislave, dňa ........................ 
 
Predávajúci:                                                               Kupujúci: 
 
 
 
 
 
 
________________________________   ____________________________ 
                Milan Ftáčnik     Adriana Humolli 
     hlavné mesto SR Bratislava 
 
 
 



   


