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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 pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 1072 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 282 m², zapísaného na LV č. 1748, na ktorom sa nachádza stavba so súpis. 
č. 2579 – cukráreň Labužník, zapísaná na LV č. 2117 vo vlastníctve kupujúceho za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou v prospech Ľudovíta Baranyovszkého,  
za kúpnu cenu 191,20 Eur/m2, čo pri výmere 282 m2  predstavuje sumu celkom 53 918,40 Eur, 
po zaokrúhlení sumu   53 920,00 Eur.  
 
 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 pozemku registra „C“ KN v  k. ú. Petržalka, parc. 

č. 1072, zapísaného na LV č. 1748, ide o prevod pozemku pod 
stavbou vo vlastníctve žiadateľa      

 
ŽIADATE Ľ  : Ľudovít Baranyovszký  
     
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:  
 
parc. č. druh pozemku celkom m2     výmera m2    pozn._______  
1072  zastavané plochy              282           282  LV č. 1748 
                Spolu:      282 m2  
          
SKUTKOVÝ   STAV    
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností  
parc. č. 1072 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 282 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na 
LV č. 1748. Záujmový pozemok sa nachádza  v Bratislave. Pozemok je v priamej správe 
hlavného mesta SR Bratislavy.  

Žiadateľ, ako fyzická osoba je výlučným vlastníkom stavby so súpis. č. 2579 situovanej 
na pozemku parc. č. 1072 k. ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 2117. Stavba je osadená do už 
existujúceho priestoru medzi bytovými domami situovanými na pozemkoch parc. č. 1071 a parc. 
č. 1073 k. ú. Petržalka a svojim stavebným riešením vhodne vypĺňa oblúkový priestor medzi 
panelovými bytovými domami. Stavba nie je prepojená s bytovými domami a nie je možné cez 
jej nadzemnú časť – terasu vchádzať do bytových domov. Ide o dvoj podlažnú stavbu s previsom 
ponad chodník. Previs nezasahuje ani neobmedzuje funkčnosť chodníka. Žiadateľ bol 
oboznámený s tým, že pod previsom stavby je vybudovaný verejne prístupný chodník, ktorého 
charakter a užívanie je povinný zachovať. Z tohto dôvodu bude žiadateľ v kúpnej zmluve v čl. 4 
ods. 3 zaviazaný strpieť právo prechodu cez verejný chodník pod svojou stavbou.  

Žiadateľ stavbu odkúpil ešte v roku 1992. Stavbu postupne zrekonštruoval a vybudoval 
v nej cukráreň Labužník. Cukráreň poskytuje priateľskú atmosféru, ponúka široký výber 
čerstvých zákuskov, torty pre rôzne príležitosti všetko z vlastnej výroby, čo ocenili viacerí 
obyvatelia dotknutej časti Bratislavy. Žiadateľ doposiaľ stavbu využíva v rámci svojej 
podnikateľskej činnosti a má záujem usporiadať si vzťah k pozemku pod svojou stavbou.    

Znaleckým posudkom č. 07/2014 zo dňa 21.08.2014 vyhotoveným Ing. Vladimírom 
Novákom, Majerníkova 34, Bratislava, bol 1 m2 prevádzaného pozemku ohodnotený na sumu 
191,20 Eur/m2, teda za celkovú cenu 53 918,40 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 
nadobúdateľa. 
  Vzhľadom k tomu, že žiadateľ nemal usporiadaný vzťah k pozemku, na ktorom je stavba 
situovaná vyzvalo hlavné mesto SR Bratislava listom zo dňa 15.03.2013 žiadateľa na úhradu 
bezdôvodného obohatenia vo výške 8 460,00 Eur za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 
dvoch rokov spätne, ktorého výška vychádzala zo sadzby 15,00 Eur/m2/rok ( objekty, služby, 
administratívu ) v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, 
ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia primátora č. 28/2011. Na základe predloženej 
výzvy žiadateľ uhradil sumu 8 460,00 Eur a následne pravidelne v mesačných splátkach uhrádza 
za užívanie pozemku parc. č. 1072 k. ú. Petržalka sumu 352,50 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. 1072, funkčné využitie územia: viacpodlažná 
zástavba obytného územia, číslo funkcie 101. Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované 
ako stabilizované územie. Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán 
ponecháva súčasné funkčné využitie, predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou 
dostavieb, prístavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter 
stabilizovaného územia.   
Stanovisko technickej infraštruktúry : 
Bez pripomienok.  
Súborné stanovisko za oblasť dopravy 
Nemajú pripomienky.  
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 finančného oddelenia: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi. 
 
 
Stanovisko starostu Mestskej časti Bratislava – Petržalka  
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 pozemku 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1072, Ľudovítovi Barányovszkému – 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou“. 
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Urad geodezie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTI 
Okres: Bratislava V Vytvorene cez katastralny portal 

Obec: BA-m.c. PETRZALKA Datum vyhotovenia 23.07.2014 
Katastralne uzemie: Petrzalka C a s vyhotovenia: 10:41:05 

VYPIS Z LISTU VLASTNICTVA c. 1748 
CAST A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidovane na katastralnej mape 

Parcelne cislo Vymera v m2 Druh pozemku Sposob vyuz. p. 

2 2502 Zastavane plochy a 
nadvoria 

22 

3/ 1 6675 Ostatne plochy 37 
3/ 5 43 Ostatne plochy 37 
3/ 6 8 Ostatne plochy 37 
3/ 7 187 Ostatne plochy 37 
4 1388 Ostatne plochy 37 
5 2991 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22 

6/ 1 146 Ostatne plochy 29 
6/ 2 555 Ostatne plochy 29 
7 860 Ostatne plochy 29 
8/ 2 13 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22 

9 394 Ostatne plochy 29 
10 886 Ostatne plochy 30 
11/ 1 2270 Ostatne plochy 29 
12 690 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22 

13 1976 Ostatne plochy 29 
14 3375 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22 

15 261 Zastavane plochy a 
nadvoria 

16 

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 15 je evidovany na liste \ 
16 579 Zastavane plochy a 

nadvoria 
16 

23 2944 Zastavane plochy a 
nadvoria 

25 

24 637 Ostatne plochy 29 
26 943 Ostatne plochy 29 
27 1730 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22 

28 157 Ostatne plochy 29 
29 157 Ostatne plochy 29 
32 108 Ostatne plochy 29 
33 5568 Ostatne plochy 29 
42 2161 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22 

45/ 1 274 Ostatne plochy 29 
45/ 2 33 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22 

50/ 1 2014 Zastavane plochy a 
nadvoria 

22 

50/ 2 26 Zastavane plochy a 
nadvoria 

22 

51 290 Ostatne plochy 29 
56 7221 Ostatne plochy 29 
57 210 Zastavane plochy a 

nadvoria 
16 

Sposob vyuz. p. Umiest pozemku Pravny vzfah Druh ch.n. 
1 

Informatlvny vypis 1/115 Aktual iz^cia katastralnehc port^lu: 22.07.2014 



PARCELY registra "C" evidovane na katastralnej mape 

Parcelne cislo Vymera v m2 Druh pozemku Sposob vyuz. p. Umiest. pozemku Pravny 
1033 537 Zastavane plochy a 

nadvoria 
16 1 

1034 714 Ostatne plochy 29 1 
1035 206 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22 1 

1036 236 Ostatne plochy 29 1 
1039 889 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22 1 

1040 947 Ostatne plochy 29 1 
1041 457 Ostatne plochy 29 1 
1042 244 Ostatne plochy 29 1 
1043 358 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22 1 

1044 299 Ostatne plochy 29 1 
1045/ 1 1778 Ostatne plochy 29 1 
1045/ 2 27 Zastavane plochy a 

nadvoria 
17 1 

1052 711 Zastavane plochy a 
nddvoria 

22 1 

1053 1573 Zastavane plochy a 
nadvoria 

22 1 

1056 560 Ostatne plochy 29 1 
1057/ 2 5022 Ostatne plochy 29 1 
1057/ 3 5 Ostatne plochy 37 1 
1058 959 Ostatne plochy 30 1 
1059 428 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22 1 

1062 210 Zastavane plochy a 
nadvoria 

16 1 

1063/ 1 2175 Ostatne plochy 29 1 
1063/ 2 344 Ostatne plochy 30 1 
1064 209 Zastavane plochy a 

nadvoria 
16 1 

1066 633 Ostatne plochy 29 1 
1067/ 3 338 Zastavane plochy a 

nadvoria 
25 1 

1067/ 4 42 Zastavane plochy a 
nadvoria 

25 1 

1067/ 12 2950 Ostatne plochy 29 1 
1068 667 Ostatne plochy 29 1 
1069 387 Zastavane plochy a 

nadvoria 
22 1 

1072 282 Zastavane plochy a 
nadvoria 

16 1 

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 1072 je evidovany na liste vlastnictva cislo 2117. 
1079/ 1 28 Zastavane plochy a 

nadvoria 
17 1 

1079/ 3 31 Zastavane plochy a 
nadvoria 

16 1 

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 1079/ 3 je evidovany na liste vlastnictva cislo 2936, 
1079/ 4 23 Zastavane plochy a 

nadvoria 
16 1 

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 1079/ 4je evidovany na liste vlastnictva cislo 2941. 
1079/ 7 22 Zastavane plochy a 

nadvoria 
16 1 

Pravny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 1079/ 7 je evidovany na liste vlastnictva cislo 2897. 
1079/ 9 22 Zastavane plochy a 

nadvoria 
16 1 

Pravny vzfah k stavbe evidovanej na pozemku 1079/ 9 je evidovany na liste vlastnictva cislo 2898. 
1079/10 22 Zastavane plochy a 

nadvoria 
16 1 

Pravny vzfah k stavbe evidovanej na pozemku 1079/ 10 je evidovany na liste vlastnictva cislo 2899. 
1079/11 24 Zastavane plochy a 

nadvoria 
16 1 

Pravny vzfah k stavbe evidovanej na pozemku 1079/ 11 je evidovany na liste vlastnictva cislo 2900. 

Informativny vypis 17/115 Aktual izacia katastr^lneho portalu: 22.07.2014 



stavby 
Supisne cislo na parcele cislo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby 

Pravny vzt'ah k parcele na ktorej lezi stavba je evidovany na liste vlastnictva cislo 3848. 
5222/30 20 KOTOLNA A REGUL.ST. 1 

Pravny vzt'ah k parcele na ktorej lezi stavba je evidovany na liste vlastnictva cislo 3848. 
5222/ 31 20 ARMOVNA A TESAREN 1 
5222/32 20 JEDALEN S BUFETOM 1 
5222/33 20 VRATNICA 1 
5222/34 20 SKLADY 1 

Pravny vzt'ah k parcele na ktorej lezi stavba je evidovany na liste vlastnictva cislo 3848. 
5222/35 20 UNIFLOT 1 

Pravny vzt'ah k parcele na ktorej lezi stavba je evidovany na liste vlastnictva cislo 3848. 
Legends: 
Druh stavby: 

11 - Budova pre skolstvo, na vzdelavanJe a vyskum 
9 - Bytovy dom 
16 - Budova pre kulturu a na verejnu zabavu (muzeum, kni^nica a galeria) 
15 - Administrativna budova 
14 - Budova obchodu a sluzieb 
6 - Ina dopravn^ a telekomunikacna budova (budova pristavu, garaze, kryte parkovisko. budova na radiove a televizne 
vystelanie a ine) 
20 - Ina budova 
18 - Budova technickej vybavenosti sidla (vymennikova stanica, budova na rozvod energii, cerpacia a precerpavacia 
stanica, upravna vody, transformacna stanica a rozvodna, budova vodojemu alebo cistiaren odpadovych v6d a ine) 

K6d umieslnenia stavby: 
1 - Stavba postavana na zemskom povrchu 

CASTB: VLASTNlCIA IN^ OPRAVNEN^ OSOBY 

Por. cislo Priezvisko, meno (n^zov), rodne priezvisko, datum narodenia, rodne cislo (itO) a Spoluvlastnicky podiel 
miesto trvaleho pobytu (sidlo) vlastnika 

1/1 

Pozn^mka 

Poznamka 

Poznamka 

Ocastnik pravneho vzt'ahu: Vlastnik 
1 HIavne mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciaine namestie 1, 

Bratislava, PSC 814 99, SR 
/CO ; 

Zacatie sudneho konania o urcenie vlastnickeho prava k nehnutel'nosti - pozemkom 
parc.c. 5105/65, parc.c. 5105/313, parc.c. 5105/447, P2-2287/09 
V zmysle ustanovenia § 39 ods.2 katastralneho zakona hodnovernosf udajov katastra o 
prave k nehnutel'nostiam - k pozemkom parcelne cislo 958/1a 958/2 bola spochybnena, 
dvojite vlastnictvo s pozemkami registra C-KN parcelne parcelne c.5073/108 ostatna 
plocha o vymere 256 m2, c.5078/8, zastavana plocha o vymere 1506 m2, c.5081/32, 
zastavana plocha o vymere 152 m2, c.5104/5, ostatna plocha o vymere 1707 m2, 
C.510S/332, ostatna plocha o vymere 9647 m2 vedenymi na liste vlastnictva c.260 
katastralne uzemie Petrzalka v prospech vlastnika Univerzita Komenskeho v Bratislava, 
100:397865, so sidlom Safarikovo nam. 6, 818 06 Bratislava 16 
V zmysle ustanovenia § 39 ods.2 katastralneho zakona hodnovernosf udajov katastra o 
prave k nehnuteFnostiam - k pozemkom parcelne cislo 958/1 a 958/2 bola spochybnend, 
dvojite vlastnictvo s pozemkami registra C-KN parcelne parcelne c.5105/441 ostatna 
plocha o vymere 633 m2, vedenom na liste vlastnfctva 36S7 katastralne uzemie Petrzalka v 
prospech vlastnika Digital Park Einsteinova, a.s., l60:35844418, so sidlom Krizkova 9, 811 
04 Bratislava 
REKL.C.5030/97 - POL.VZ 525/97 
REKL.C.5031/97 
ZMLUVA O PREVODE PRIVAT.MAJETKU PODLA V-430/97 Z 15.5.1997 
ROZH.OU C.5016/96 Z 11.3.1997 
ZIADOSTO 2APIS GP C.31321704/221-411/96 
ZIADOST O ZAPIS GP C.31366503-127/96 
ZIADOST O ZAPIS GP C.11909781-1/97 
ZIADOST O ZAPIS {ROZH.C.12/97/13192/NE-JA488 A-75,SM) 
ZIADOST O ZAPIS (ROZH.C - 2311/79-SA) 
ZIADOST O ZAPIS {VYPIS KN.GP C.35681217-39/97) 
ZIADOST O ZAPIS {K01_AUD.VYST.326-4168/79-FS-36,POTVR.C.l2/97yi3222/NE-JA498 A-
75,GP C.31321704/221-382/96) 
ZlADOSt O ZAPIS Z 15.10.1997 + GP 11909561-62/97 
ZlADOSt O ZAPIS GP-11650290-95/95 Z 27.10.1997 
ZlADOSt O ZAPIS GP-13992902-16/97 Z 12.8.1997 
ZlADOSt O ZAPIS STAVBY Z 3.12.1997(GP 31321704/221-

Titul nadobudnutia 
TituI nadobudnutia 
TituI nadobudnutia 
TituI nadobudnutia 
TituI nadobudnutia 
TituI nadobudnutia 
TituI nadobudnutia 
TituI nadobudnutia 
TituI nadobudnutia 
TituI nadobudnutia 
TituI nadobudnutia 

TituI nadobudnutia 
TituI nadobudnutia 
TituI nadobudnutia 
TituI nadobudnutia 
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Urad geodezie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTI 
Okres: Bratislava V Vytvorene cez katastralny portal 

Obec: BA-m.c. PETRZALKA D^tum vyhotovenia 23.07.2014 
Katastralne uzemie: Petrzalka Cas vyhotovenia: 10:33:05 

VYPIS Z LISTU VLASTNfCTVA c. 2117 
CAST A: MAJETKOVA PODSTATA 

Stavby 
Supisne cislo na parcele cislo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n 

2579 1072 20 
Pravny vzfah k parcele na ktorej lezi stavba 2579 je evidovany na liste vlastnictva £islo 1748. 

Legenda: 
Druh stavby: 

20 - Ina budova 
K6d umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavana na zemskom povrchu 

CASTB: VLASTNlCIA IN^ OPRAVNEN^ OSOBY 

Por. cislo Priezvisko, meno (nazov), rodne priezvisko, datum narodenia, rodne cislo (itO) a 
miesto trvaleho pobytu (sidlo) vlastnika 

Ocastnik pravneho vzt'ahu; Vlastnik 
1 Baranyovsky Ludovit r.. 

Datum narodenia : 

Tituly nadobudnutia LV: 
1- KUPA Rl 64/92-VZ 96/92. 

CASTC: TARCHY 
Por.c.: 

1 Zaioine pravo v prospech Tatra banka a.s., ICO:00686930 na stavbu supisne cislo 2579 na parc.c. 1072, podl'a 
V-28240/12 zo dna 18.12.2012 

Ine udaje: 
LV1748-VZ 96/92. 

Poznamka: 
Bez zapisu. 

Umiest. stavby 

1 

Spoluvlastnicky podiel 

1 /1 

Informativny vypis 1/1 Aktualizacia katastralneho portalu: 22.07.2014 



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
oddelenie uzemneho rozvoja mesta 

Primaciaine nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

oddeleme spravy nehnuternosti 

T U 

Vas list cislo/zo dfia Nase cislo Vybavuje/linka Bratislava 
M A G S SNM-34441/2014 M A G S O R M 42692/14-27606/14 Ing. arch. Barutova 19.2.2014 

V e c : ^ 

Uzemnoplanovacia informacia 

ziadateF: Eudovi't Baranyovsky 
ziadost' zo dna 7.2.2014, dorueena 10.2.2014 
pozemok pare, cislo: 1072 - podl'a Vami prilozenej mapky 
katastralne lizemie: Petrialka 
blizsia lokalizacia pozemku v uzemi: Namestie hraniciarov 
zamer ziadatel'a: majetkovopravne usporiadanie vzfahu k pozemku pod stavbou 

cukrame vo vlastnietve ziadatel'a 

Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007, v zneni zmien a doplnkov stanovuje pre uzemie, 
ktoreho sucast'ou je pozemok pare. c. 1072 funkcne vyuzitie uzemia viacpodlazna zastavba obytneho 
uzemia, cislo fiinkeie 101 
Podmienky funkcneho vyuzitia ploch 
IJzemia sliiziace pre byvanie vo viacpodlaznych bytovych domoch aknim prisluchajuce nevyhnutne 
zariadenia - v sulade s vyznamom a potrebami uzemia stavby obcianskeho vybavenia, zelen, ihriska, 
vodne plochy ako sucast' partem a ploch zelene, dopravne a technicke vybavenie, garaze, zariadenia pre 
poziarau ochranu a civilnu obranu. 
Podiel fiinkeie byvania musi tvorif minimalne 70% z celkovych podlainych ploch nadzemnej casti 
zastavby ftinkcnej plochy. 
Zakladne obcianske vybavenie musi skladbou a kapaeitou zodpovedat' velTcosti a funkcii uzemia. 
Sposoby vyuzitia funkcnych ploch 
Prevladajiice: viacpodlazne bytove domy 
Pripustne: 
V uzemi je pripustne umiestnovat' najma: stavby a zariadenia zabezpecujuce komplexnost' a obsluhu 
obytneho uzemia v sulade s vyznamom a potrebami uzemia, zariadenia obcianskej vybavenosti 
predovsetkym vstavane do objektov byvania, zariadenia obchodu a sluzieb, verejneho stravovania, 
zariadenia pre kultum, skolstvo, zariadenia pre zdravotnictvo a socialnu pomoc, zeleii liniovu a plosnii, 
zelen pozemkov obytnyeh budov, vodne plochy ako sucast' partem a ploch zelene, zariadenia a vedenia 
technickej a dopravnej vj'bavenosti pre obsluhu uzemia 
Pripustne v obmedzenom rozsahu: 

laurinska 7. II. poschodie, c. dveri 208 

TELEF6N FAX BANKOVE SPOJENIE iCO INTERNET E-MAIL 
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V lizemi je pripustne umiestnovat' v obmedzenom rozsahu najma: bytove domy do 4 nadzemnych 
podlazi, rodinne domy v doplnkovom rozsahu, zariadenia obcianskej vybavenosti lokalneho vyznamu, 
pokial' nie sii sucast'ou lokalnych centier, zariadenia telovychovy a voi'neho casu, zariadenia socialnej 
starostlivosti rozptyleni viizemi, soliteme stavby obcianskej vybavenosti sliiziace sirsiemu lizemiu, 
zariadenia drobnych prevadzok sluzieb, zariadenia na separovany zber komunalnych odpadov miestneho 
vyznamu vratane komunalnych odpadov s obsahom skodlivin z domacnosti 
Nepripustne: 
V lizemi nie je pripustne umiestnovat' najma: zariadenia s negativnymi ucinkami na stavby a zariadenia 
v ich okoli, stavby obcianskej vybavenosti arealoveho typu s vysokou koncentraciou navstevnikov 
anarokov na obsluhu uzemia, stavby na individualnu rekreaciu, arealy priemyselnych podnikov, 
zariadenia priemyselnej a poi'nohospodarskej vyroby, skladove arealy, distribucne centra a logisticke 
parky, stavebne dvory, CSPH s umyvarnou automobilov a plnickou plynu, tranzitne vedenia technickej 
vybavenosti nadradeneho vyznamu, zariadenia odpadoveho hospodarstva okrem pripustnych 
V obmedzenom rozsahu, stavby a zariadenia nesiivisiace s funkciou 

Parcela je siicast'ou lizemia, ktore je definovane ako stabtlizovane uzemie. 
Stabilizovane uzemie je lizemie mesta, v ktorom uzemny plan ponechava siicasne tunkcne vyuzitie, 
predpoklada mieru sta '̂ebnych zasahov prevazne formou dostavieb, pristavieb, nadstavieb, prestavieb 
a novostavieb, pricom sa zasadne nemeni charakter stabilizovaneho uzemia. 
Meritkom a limitom pre novii vystavbu v stabilizovanom lizemi je najma charakteristicky obraz a 
proporcie konkretneho ;iizemia, ktore je nevyhnutne pri obstaravani podrobnejsich dokumentacii alebo pri 
hodnoteni novej vystavby v stabilizovanom lizemi akceptovat', chranif a rozvijat'. Posudzovanie 
dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v ramci stabilizovanych lizemi sa uskutocnuje na zaklade 
ukazovatel'ov intenzity vyuzitia uzemia vo ftinkcnej ploche. 
Zakladnym principom pri stanoveni regulacie stabilizovanych lizemi v meste je uplatnit' poziadavky 
aregulativy funkcneho dotvarania lizemia na zvysenie kvality prostredia (nielen zvysenie kvaiity 
zastavby, ale aj zvysenie prevadzkovej kvality uzemia). 

Informujeme Vas, ze Uzemny plan hlavneho mesta SR Bratislavy, rok 2007 a jeho zmeny a doplnky 01 
a zmeny a doplnky 02 sii zverejnene na adrese: 
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11031292&pl=67484. 
Dalsie lizemnoplanovacie dokumentacie a lizemnoplanovacie podklady sii zverejnene na adrese: 
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumentv2.asp?id_org=700000&id=743 84&p 1 =53195. 
Komplexne informacie o Vasom zaujmovom lizemi ziskate nahliadnutim do zverejnenych hore 
uvedenych dokumentov. 
Upozorfiujeme, ze predmetom lizemnoplanovacej informacie nie su majetkovopravne vzt'ahy k pozemku. 
Uzemnoplanovacia informacia na ten isty pozemok moze byt' vydana viacerym ziadatel'om. 
Uzemnoplanovacia informacia c. j . MAGS ORM 42692/14-27606/14 zo dna 19.2.2014 plati jeden rok 
odo diia jej vydania, ak nebola schvalena nova uzemnoplanovacia dokumentacia alebo jej zmeny 
a dophiky, na zaklade ktoiych bola vydana. 

S pozdravom 

Co: M G O R M - archiv 



Stanovisko technickej infrastruktury 

Ziadater SHWi - Baranyovsky Referent: Bel 

Predmet podania Predaj pozemku 

Katastralne uzemie Petrzalka Parc.c.: 1072 

C.j. M A G S OUGG 42 384/2014-27 607 
M A G S S N M 34 441/2014 

c. OUGG 146/14 

TIc.j. TI/84/14 EIA C ./14 

Datum prijmu na TI 13.2.2014 Podpis ved. odd. 

Datum exped. z TI 14.2.2014 U. Qim Komu: . ^ 

Zasobovanie vodou a odkanalizovanie : lag. Daniel Pospisil 

Bez pripomienok. 

Zasobovanie eiektrickou energiou : Ing. Peter Hresko 

Bez pripomienok. 



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
Prmacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

SUBORNE STANOVISKO 

k navrhu na predaj/prenajom nehnutePnosti hi. m. SR Bratislavy 
za oblast' dopravy 

A: IDENTIFIKACIA PODANIA: 

Doslo od (oddelenie, datum): SNM, 07. 02. 2014 pod c. 34441/2014 

Predmet podania; predaj pozemku pod stavbou - h am. hraniciarov 
Ziadatel': Eudovit Baranyovsky 
Katastralne uzemie: Petrzalka 
Parcelne cislo: 1072 
Odoslane: (datum) pod c. 

B: CIASTKOVE STANOVISKA ODDELENI: 

Bl : Oddelenie dopravneho inzinierstva: 
Pridelene (datum): 14. 02. 2014 Pod. c. oddelenia: M A G 27610/14 

ODI/81/14-P 
Spracovatel' (meno): Ing. Cemochova 
Text stanoviska: 

72 0 vymere 282 m z dovodu usporiadania si vzt'ahu k 
en Labuznik) na Nam. hraniciarov nemame pripomienky. 
emok nie je dotknuty ziadnym dopravnym vyhl'adovym 

Kpredaju pozemku p. c. 10 
pozemku pod stavbctu (cukrai 
V zmysle platneho U P N poz 
zamerom. 

72 0 vymere 282 m z dovodu usporiadania si vzt'ahu k 
en Labuznik) na Nam. hraniciarov nemame pripomienky. 
emok nie je dotknuty ziadnym dopravnym vyhl'adovym 

Vybavene (datum): 14.02.2014 
Schvalil dfia (meno, datum): Ing. Mikus 18.02. 2014 

B2: Referat cestneho spravneho organu: 
Pridelene (datum): 12.02.2014 Pod. c. oddelenia OKDS 42335/2014-

27609 
Spracovatel' (meno): Ing. Hajkova 
Text stanoviska: 

072 0 vymere 282 z dovodu usporiadania si vzt'ahu k 
efi Labuznik) na Nam. hraniciarov sa nevyjadrujeme. Predaj 
: i i 1. a 11. triedy. 

K predaju pozemku p. c. 1 
pozemku pod stavbou (cukrar 
sa netyka miestnych komunika 

072 0 vymere 282 z dovodu usporiadania si vzt'ahu k 
efi Labuznik) na Nam. hraniciarov sa nevyjadrujeme. Predaj 
: i i 1. a 11. triedy. 

Vybavene (datum): 14.02.2014 
Schvalil dfia (meno, datum): v.z. Ing. Slimakova 

Primaciaine nam. 1, III. pos::hodie. c. dveri 308 
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• B3: Oddelenie spravy komunikacii: 
Pridelene (datum): 14.2.2014 Pod. c. oddelenia: OSK 27611/2014 

Ha-8'3 
Spracovatel' (meno):' R. Horvathova 
Text stanoviska: 

Z hl'adiska oddelenia spravy komunikacii nemame pripomienky kpredaju resp. knajmu 
pozemku p. c. 1072 v k. u. Petrzalka pod stavbou cukrame. 

Vybavene (datum): 14.3.2014 
Schvalil diia (meno, datum): Ing. Mesfanikova 

—I 

Ing. Kveft6slava Cuma 
zastupkyna riaditel'a magistratu 



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
oddelenie zivotneho prostredia a mestskej zelene 
Primaciaine nam. 1, P .O . Box 192, 814 99 Bratislava 1 

/ • 

Oddelenie spravy nehnutel'nosti 
Ing. Ivan Kristof 
veduci oddelenia 
T U 39981 /2014 

Vas list Cislo/zo dfia Nase fifslo Vybavuje/linka Bratislava 
MAGS SNM 34441/14/27605 MAGS OZP 42317/14/27608 Ing. A. Gaiaikov4/409 3.3.2014 

Vec 

Eudovit Baranyovsky ~ predaj alebo ndjom pare. c. 1072 k. u. Petrzalka - vyjadrenie. 

Listom a, MAGS SNM 34441/2014/27608 20 dna 7.2.2014 ste na zaklade ziadosti pana Eudovita 
Baranyovskeho, bytom Gwerkovej 20, 851 04 Bratislava, poziadali Oddelenie zivotneho prostredia 
a mestskej zelene 0 vyjadrenie k predaju alebo najmu pozemku registra „C" K N pare. c. 1072, 0 vymere 
282 k. u. Petrzalka. 

ZiadatelTca je vylufinym vlastnikom stavby sup. c. 2579 ~ cukraren Labuznik situovanej na pozemku 
pare. c. 1072 k. ii. Petrzalka, zapisanej na L V c. 2117. Predmetnu stavbu ziadatet odkupil od Dopravneho 
podniku a. s. e§te v roku 1992 a doposiaF stavbu vyuziva v ramci svojej podnikatel'skej cirmosti. Ziadatel' 
ma zaujem odkupif si uvedeny pozemok a usporiadaf si tak vzfah k pozemku pod stavbou cukrarae -
Labuznik. Prevod, resp. najom pozemku bude realizovany podl'a § 9a zakona c. 138/1991 Zb. 0 majetku 
obci V zneni neskorgich predpisov. 

Po preStudovani predlozenej ziadosti tunajsie oddelenie konstatuje: 

Pozemok urceny na predaj sa nachadza v lizemi, v ktorom plati podl'a zakona NR SR c. 543/2002 Z. 
z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov I. stupen ochrany t. j . lizemiu sa neposI(ytuje 
vyssia ochrana. Predaj resp. najom pozemku nie je vrozpore so zaujmami zivotneho prostredia, 
ochrany mestskej zelene, uzemnou ani druhovou ochranou prirody a krajiny, nakolTco sa jedna 0 pozemok 
pod stavbou. 

V a 

Ing. Katarina Prostejovska 
veduca oddelenia 

PrimaciSlnfi namestie 6.1., Ill poschodie 

TELEF6N FAX BANKOV^ SPOJENIE iCO INTERNET E-MAIL 
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MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
flnancne oddelenie 

Primaciaine nam. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

Oddelenie spravy nehnuternosti 

306248/2014 

Vd5 list Cfslo 
MAGS SNN 34441/2014/305411 

NaSe cislo 
1 MAGS FIN 39923/2014/305414 

Vybavuje/iinka 
Mgr. Gabanov^540 

Bratislava 

25.07.2014 

Vec: 
Oznamenie o pohFadavkach 

Na zaklade Vasej ziadosti vo veci vyCfsIenia pohl'adavok, Vam tymto oznamujeme, ze 
V dostupnych dokladoch a informaciach, ktore boli dorucene na fmanCne oddelenie k datumu 
25.7.2014 evidujeme zostatok pohl'adavok voci: 

Zdroven si Vdm dovolujeme pripomenut] ze flnancne oddelenie nedisponuje databdzou 
o platcov dani a poplatkov za komundlny odpad. Vo veci zistenia dafiovych pohl'adavok 
a poplatkov za odpad Je potrebne sa obrdtit' na oddelenie miestnych dani a poplatkov 
magistrdtu. 

Eudovit Baranyovsky, rodne £islo: 

V lehote splatnosti: 
po lehote splatnosti: 

0,00 Eur 
0,00 Eur 

S pozdravom Hiavnc meiu? SR Bratislava 
Odcielenie fiiiancu^ 

Primaciaine nam. c.l 
814 99 B r a t i s l a v a 

Irig.'^Boris Kotes 
veduci fmancneho oddelenia 

Primaciaine n^m, 1. IV. poschodie. t. dveri 426 

TELEFON 
02/59 35 65 03 

FAX 
02/59 35 63 91 

iCO INTERNET E-MAIL 
603 481 www.bratislava.sk financne@bratislava.sk 



MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
oddelenie miestnych dani a poplatkov 

EJIagoevova 9, P. O. Box 76, 850 05 Bratislava 55 

Oddelenie spravy nehnutefnosti 
Ing. Ivan Kristof 
veduci oddelenia 

T U 

Vas list Cisio * Nase cislo Vybavuje/tinka Bratislava 
SNM-2014/27605 MAG/16/2014/27613 Ing. Pegkov^900 17.2.2014 

30819/2014 

Vec: Odpovecf na ziadosf 

Na zaklade Vasej Ziadosti Vam v zmysle § 11 ods. 6 zakona c. 563/2009 Z. z. o sprdve 
dam' (dafiovy poriadok) a o zmene a doplneni niektorych zakonov oznamujeme nasledovne: 

Referat ostatnych dani neeviduje v evidencii dane za uzivanie verejneho priestranstva a ani 
v evidencii dane za ubytovanie Eudovita Baranyovskeho. 

Referat FO dane z nehnuternosti neeviduje voci menovanemu ziadne pohl'adavky. 

Referat komunalneho odpadu neeviduje menovaneho v evidencii poplatnikov. 

S pozdravom 

Oddelsnic- n;;;s'nyoh r.sr-;! 5 poplatkov 

S53 05 B f i i E j 3 V £ 55 

. Peter Michalicka 
veduci oddelenia 

Biagoevova 9, 3 Poschodie, t. dveri 303 

TELEF6N FAX 
02/59 35 69 00 02/59 35 69 71 

BANKOVE SPOJENIE 
VUB 6327012/0200 603 481 

INTERNET 
www.bratisiava.sk 

E-MAIL 
dane@bratislava:sk 



Starosta Petrzalky Vladimir Began 
Kutiikova 17, 852 12 Bratislava 

3 -03-

Bratislava 10.03.2014 
c.j.3500/20] 4/08-ONsM/ICu 

Vazen^ pan prini^tor, 

dna 17.02.2013 nam boia dorueena Vasa ziadost' MAGS-SNMj/34441/14-9/3Q308, 
ozaujatie stanoviska kpredaju nehnuternosti, pozemku vk . i i . Petrzalka, pare. c. 1072 -
zastavane plochy a nadvoria o vymere 282 m" .̂ ZiadateF pan Kudovit Baranayovsky, bytom: 
Gwerkovej 20, Bratislava je vyluCnym vlastnikom stavby so sup. 5. 2579 - cukrareft 
Labuznik. Ziadatel' ma zaujem odkupif si uvedeny pozemok a usporiadaf si tak vzt'ah 
k pozemku pod stavbou. 

Po posudem Vasej ziadosti Vam o d p o r 6 £ a i i i odpredaj pozemku pare. 5. 1072 o 
vymere 282 , ziadaterovi panovi Kudovitovi Baranyovskemu, 

S pozdravom 
1. 

Vazen^ pan 
Doc. RNDr. Milan Ftacnik, CSc 
Primator hlavneho mesta SR 
Bratislavy 
Primaciaine n^m. c. 1 
814 77 Bratislava 

Tel.: 02/63 823 065 www.petrzaika.sk f^ikJk noŝ territuiu 

Fax: 02/63 823 908 starosta@petrzalka.sk ^-^JL 



 
Kúpna zmluva 
č. 04880....1400 

 
 
uzatvorenej 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: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  (IBAN): SK8975000000000025826343 

BIC-SWIFT: CEKOSKBX 
Variabilný symbol: 4880......14 
IČO:   603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Ľudovít Baranyovszký,  
Dátum narodenia:  
Rodné číslo: ............................. 
Trvale bytom:   
Štátna príslušnosť:  
 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 

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

1072 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 282 m2, zapísaného na LV č. 1748 
vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor ako parcela registra “C“ 
katastra nehnuteľností; pozemok sa nachádza na Námestí Hraničiarov, v okrese Bratislava 
V, v obci Bratislava – mestská časť Petržalka.  

2) Predmetom predaja podľa tejto kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra „C“ katastra 
nehnuteľností parc. č. 1072 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 282 m2, zapísaného 
na LV č. 1748 v celosti. 

3)   Kupujúci je výlučným vlastníkom stavby so súpis. č. 2579 situovanej na pozemku parc. č. 
1072 k. ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 2117. Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto 
prípade ide pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve kupujúceho, majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku pod stavbou, sú splnené zákonné podmienky na prevod pozemku 
do vlastníctva kupujúceho podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí.  

4) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje pozemok v k. ú. Petržalka, špecifikovaný v Čl. 1 
ods. 2 tejto zmluvy v celosti do svojho výlučného vlastníctva.  

 
Čl. 2 

1) Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v Čl. 1 odsek 2 tejto zmluvy  za kúpnu cenu      
.............. EUR (slovom : ............ Eur ) kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosť za túto cenu 
kupuje do svojho výlučného vlastníctva. Spolu s kúpnou cenou sa kupujúci zaväzuje 
uhradiť predávajúcemu aj náklady na vypracovanie znaleckého posudku v výške 100,00 
EUR.  

 
 
 



 
 
 
2) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške ............... Eur na účet 

predávajúceho č. ( IBAN ) SK 8975000000000025826343, BIC – SWIFT: CEKOSKBX, 
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. 

3) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu sumu 100,00 Eur ako 
náhradu za vypracovanie Znaleckého posudku č. ...../2014, zo dňa ...........2014, 
vyhotoveného Ing. Vladimírom Novákom, Majerníkova 34, Bratislava, znalcom z odboru 
stavebníctvo, odvetvie vodohospodárske stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné 
číslo znalca 914 012, na účet predávajúceho č. ( IBAN ) SK 8975000000000025829413, 
BIC – SWIFT: CEKOSKBX, 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) 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. 

5) Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na 
svojom zasadnutí dňa  25.09.2014, 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 14.02.2014 
- Stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 17.02.2014  
- Stanoviskom oddelenia životného prostredia a mestskej zelene zo dňa 03.03.2014 
- Stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 19.02.2014 
a zaväzuje sa dodržiavať všetky podmienky, ktoré sú v nich uvedené. 

3) Kupujúci bol oboznámený s tým, že pod  previsom stavby so súpis. č. 2579, zapísanej na 
LV č. 2117, ktorá je vo vlastníctve kupujúceho je vybudovaný verejne prístupný chodník, 
ktorého charakter a užívanie je povinný kupujúci zachovať. Kupujúci touto kúpnou 
zmluvou na seba preberá záväzok strpieť právo prechodu cez verejný chodník a zachová 
jeho užívanie bezodplatne.  

 
 
 
 
 



 
 

Čl. 5 
1) Prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti tvoriacej predmet prevodu 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 predávanej nehnuteľnosti 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 122/2013 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    Ľudovít Baranyovszký  
 
 
 
....................................................   ............................................................ 
 Milan Ftáčnik                      Ľudovít  Baranyovszký 

primátor        



   
 

   


