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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 novovytvorených  pozemkov  registra „C“ KN  v  k. ú. Vajnory,  a to pozemku 
parc. č. 2697/26 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, na ktorom je postavená časť stavby 
vo vlastníctve žiadateľov  súpis. č. 1299 a priľahlého pozemku parc. č. 2697/27 - ostatné plochy vo 
výmere 14 m2,  ktoré sú podľa GP č. 30005/2014 oddelené od pozemku registra „E“ parc. č. 349/2, 
evidované na LV č. 5389, k. ú. Vajnory, vo vlastníctve hlavného mesta, manželom Jozefovi 
Debnárovi a Monike Debnárovej, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu 
celkom 1 851,36 Eur. 
 
 
Celková  kúpna cena 1 851,36 Eur pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na  85,44 Eur/m2, t. z.  celkom za 19  m2  za cenu    
1623,36 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny 228,00 Eur tvorí náhradu za užívanie  pozemkov parc. č. 2697/26                  
a   parc. č. 2697/27 spolu vo výmere 19 m2 spätne za obdobie dvoch rokov   vychádzajúc zo sadzby 
6,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora  č. 28/2011,  ktorým sa stanovujú ceny 
prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. 
 
S podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

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

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

zmluvnými stranami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
PREDMET           : Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v  k. ú. Vajnory 
                                   parc. č. 2697/26   a  parc. č. 2697/27 – pod stavbou s priľahlým pozemkom 
 
ŽIADATELIA       :  Jozef Debnár a manželka  Monika Debnárová  
                                     
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.      druh pozemku                       výmera v m2     pozn.    
2697/27               ostatné plochy                                      14                            GP č. 30005/2014 
2697/26               zastavané plochy a nádvoria                  5                            GP č. 30005/2014 
                                                                   Spolu             19 m2 
 
novovytvorené pozemky registra „C“ KN parc. č. 2697/26 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
5 m2  a parc. č. 2697/27 – ostatné plochy vo výmere 14 m2, obidva oddelené geometrickým plánom 
č. 30005/2014 od pozemku registra „“E“  parc. č. 349/2, k. ú. Vajnory, evidovaného na LV č. 5389, 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
SKUTKOVÝ STAV   
 

Žiadatelia požiadali o odkúpenie novovytvorených pozemkov registra „C“ KN                
parc. č. 2697/26 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2  a parc. č. 2697/27 – ostatné plochy 
vo výmere 14 m2, obidva oddelené geometrickým plánom č. 30005/2014 od pozemku registra „“E“  
parc. č. 349/2, k. ú. Vajnory, evidovaného na LV č. 5389, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy. V súčasnom stave katastra nehnuteľností sú novovytvorené pozemky časťou pozemku 
registra „C“ parc. č. 2697/8 bez založeného listu vlastníctva. 
 Žiadatelia požiadali o odkúpenie predmetných pozemkov z dôvodov  majetkovoprávneho 
usporiadania pozemku parc. č. 2697/26, ktorý zasahuje vo výmere 5 m2 pod stavbu súpis. č. 9161 
v ich vlastníctve evidované na LV č. 1171 a priľahlého pozemku parc. č. 2697/27 vo výmere 14 m2, 
ktorý bezprostredne susedí s pozemkom parc. č. 2697/26 a tvorí predzáhradku k rodinnému domu 
postavenému na pozemkoch parc. č. 1299 a parc. č. 1300 v ich vlastníctve, evidované na              
LV č. 1171, k.ú. Vajnory. 

Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemku registra „E“  parc. č. 349/2 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 38503 m2, evidované  na LV č. 5389, k. ú. Vajnory, z ktorého boli 
oddelené novovytvorené pozemky registra „C“ parc. č. 2697/26, parc. č. 2697/27, ktoré sú 
predmetom predaja. 
 Na základe uvedeného navrhujeme schváliť predaj pozemkov  ako prípad pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy                                   
podľa § 9 a ods. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.  
 Na stanovenie kúpnej ceny bol vypracovaný znalecký posudok č. 196/2014  zo dňa 
17.09.2014, ktorý vypracoval Ing. Ladislav Augustinič, znalec z odboru stavebníctvo – odhad 
hodnoty nehnuteľností so sídlom Cerovská 39, 900 81 Šenkvice, kde cena pozemkov bola stanovená 
vo výške 85,44 Eur/m2. 
 
  
 
 



 Na uvedený pozemok nemá hlavné mesto SR Bratislava uzatvorenú nájomnú zmluvu,  
žiadateľ ho užíva, a preto sa navrhuje schválenie náhrady za bezdôvodné užívanie predmetného 
pozemku  za obdobie dvoch rokov spätne tak ako je uvedené v návrhu uznesenia. 
 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
 
Oddelenie územného  rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov podľa záväznej 
časti stanovuje pre územie, ktorého súčasťou je časť záujmovej  parcely číslo 2697/8, funkčné 
využitie územia: málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, stabilizované územie. 
Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. 
Z hľadiska posúdenia územia vo vzťahu k verejnému technickému vybaveniu je uvádzané, že nie sú 
pripomienky. 
Krajský pamiatkový úrad v Bratislave bol požiadaný o vyjadrenie listom zo dňa 01.10.2014. 
Ďalšie skutočnosti sú uvádzané v pripojenom stanovisku. 
Súborné stanovisko 
Oddelenie dopravného inžinierstva 
Súhlasí s podmienkou, že odkúpením pozemku nesmie dôjsť k zamedzeniu prístupu na ostatné 
pozemky, ktoré sú prístupné cez spoločný vjazd.  
Uvedenej podmienke bolo vyhovené vypracovaním GP č. 30005/2014. 
Referát cestného správneho orgánu 
Súhlasí s podmienkou, že odkúpením pozemku nesmie dôjsť k zamedzeniu prístupu na ostatné 
pozemky, ktoré sú prístupné cez spoločný vjazd.  
Uvedenej podmienke bolo vyhovené vypracovaním GP č. 30005/2014. 
Oddelenie správy komunikácií 
Predajom nepríde k zásahu do komunikácie a verejného osvetlenia v správe hlavného mesta. 
Oddelenie životného prostredia a  mestskej zelene: 
Nie je v rozpore so záujmami životného prostredia. 
Finančné oddelenie: 
Voči žiadateľovi v dostupných dokladoch a informáciách, ktoré boli doručené na finančné oddelenie 
sa nenachádzajú žiadne pohľadávky. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov : 
Neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľom. 
 
Stanovisko starostu Mestskej časti Bratislava – Vajnory 
Je súhlasné. 
 
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie 
s majetkom mesta MsZ dňa 7. 10. 2014. V Zápisnici  zo zasadnutia komisie  finančnej stratégie 
a pre správu a podnikanie s majetkom mesta zo dňa 7.10.2014 sa uvádza, že všetky materiály, 
ktoré boli zaradené na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu                                       
a podnikanie s majetkom mesta dňa 07.10.2014, ale neboli jednotlivo prerokované,  komisia 
odporúča predložiť na rokovanie MsR aj MsZ.  
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1161/2014 zo dňa 09. 10.  
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému  
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať 
„Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2697/26                         
a parc. č. 2697/27, Jozefovi Debnárovi a manželke Monike Debnárovej – majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov pod  stavbou s priľahlým pozemkom“. 
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Magistrát HI. mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

81499 Bratislava

Vec: Žiadosť o odkúpenie predzáhradky (medzi chodníkom a rodinným domom) v katastrálnom

území Bratislava - Vajnory

Dovol'ujem si Vás touto cestou opakovane požiadať o odkúpenie časti parcely 349/2 (cca 25 m2),

ktorej je vlastníkom Hlavné mesto SR Bratislava. Sme majitel'mi rodinného domu nachádzajúceho sa

na bezprostredne susediacej parcele 1299, pred ktorým sa táto časť parcely nachádza. Jedná sa

o trávnatú plochu medzi chodníkom a našim domom kde máme vysadené stromčeky a okrasné

kvetiny. O odkúpenie sme žiadali ešte v roku 2007 (našu žiadosť evidujete pod číslom: Mags-SNM /

2370/07), avšak doposia l' nedošlo k jej odpredaju. Nakol'ko sme si všimli, že už dávnejšie vyšla

v novinách informácia o možnosti odkúpiť si predzáhradky, opakovane sa na Vás s našou žiadosťou

obraciame.

Výpis z katastra nehnutel'ností č. 5389 - čiastočný

Fotografiu predzáhradky s vyznačením požadovanej plochy

Geometrický nákres s vyznačením požadovanej plochy

LV 1171 k rodinnému domu pred ktorým sa predzáhradka nachádza

V prípade akýchkol'vek otázok a doplnení ma prosím neváhajte kedykol'vek kontaktovať na hore

uvedenom mobilnom čísle.
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí
Okres: Bratislava III
Obec: BA-m.č. VAJNORY
Katastrálne územie: Vajnory

Dátum vyhotovenia 18.09.2014
Čas vyhotovenia: 13:01 :56

VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA c. 1171
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku
1299 41 Zastavané plochy a

nádvoria
1300 64 Zastavané plochy a

nádvoria

Spôsob využ. p. Umíest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.

15 1 ,203

Legenda.
Spôsob využívania pozemku:

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Druh chránenej nehnuteľnosti:

203 - Pamiatková zóna

Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby

9161 1299
9162 1300

Legenda:
Druh stavby.

10 - Rodinný dom
Kód umiestnenia stavby:

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

10 rodinný dom
10 rodinný dom

ČASŤ B: VLASTNíCI A INÉ OPRÁ VNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvísko, meno (názov), rodné príezvísko, dátum narodenia, rodné čislo (IČO) a Spoluvlastnícky podíel

míesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
1 Debnár Jozef a Monika r.

Dátum narodenia: Dátum narodenia:
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 6665/2006 z 16.5.2006

Iné údaje:

LV 1172
Rozhodnutie o zmene vymedzenia pamiatkovej zóny č.MK 1496/2008·51/15215 zo dňa 3.11.2008, Z-2917/11

Poznámka:
Bez zápisu.



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí
Okres: Bratislava III
Obec: BA-m.č. VAJNORY
Katastrálne územie: Vajnory

Dátum vyhotovenia 18.09.2014
Čas vyhotovenia: 13:05:05

VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA č. 5389
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku
26691 2 3 Ostatné plochy

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.

29 1 ,203
Legenda:

Spôsob využívania pozemku·
29 - Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na
rekreačné a pol'ovnícke využívanie

Druh chránenej nehnutel'nosti:
203 - Pamiatková zóna

Umiestnenie pozemku:
1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

4
3491 2
3491 4
350
351
3601 1
3601 3
4731 1
4741 1
4741 3
565
5661 1
568
570
571/80
571/105
576/10
594
628
686

7901 1
7901 2
1088
1110
1131
1132
1134
14901 4
15371 1
15381 1
15411 1
15421 1
15431 1

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
výmera v m2 Druh pozemku Pôvodné k.ú. Počet č. UO Umíest

pozemku
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6 Zastavané plochy a nádvoria O
38500 Zastavané plochy a nádvoria O

76 Zastavané plochy a nádvoria O
128 Zastavané plochy a nádvoria O
147 Zastavané plochy a nádvoria O

1352 Trvalé trávne porasty O
5788 Trvalé trávne porasty O
4909 Zastavané plochy a nádvoria O

88 Zastavané plochy a nádvoria O
95 Zastavané plochy a nádvoria O

204 Trvalé trávne porasty O
7640 Trvalé trávne porasty O

15512 Zastavané plochy a nádvoria O
110 Zastavané plochy a nádvoria O
42 Záhrady O

9556 Orná pôda O
2764 Ostatné plochy O

89 Trvalé trávne porasty O
356 Vodné plochy O
845 Orná pôda O

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z -17462/2014

104 Vodné plochy O
68 Vodné plochy O

493 Orná pôda O
217 Orná pôda O
263 Ostatné plochy O
878 Ostatné plochy O
252 Vodné plochy O
15 Zastavané plochy a nádvoria O

608 Ostatné plochy O
28 Ostatné plochy O

2185 Zastavané plochy a nádvoria O
6215 Ostatné plochy O

24 Ostatné plochy O



Pôvodné k.ú. Počet Č. VO Vmiest
pozemku

/1i1rg6m1aenie pozemku.·

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

CPU - číslo pôvodného k.ú.

ČASŤ B: VLASTNíCI A INÉ OPRÁ VNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čislo (IČO) a Spoluvlastnicky podiel

miesto trvalého pobytu (sidio) vlastnika

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
1 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1,

81499 Bratislava
IČO:

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

č.d.1547/59 B39
Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, katastrálne ho odboru Č. 2/2013/ROEP Vajnory
zo dňa 22.11.2013
Osvedčenie č.7/1990-Rt
Zákon č.180/1995 Z.z.§14 odst.1
čd 1535/59 pod B.28
č.d.2247/1957, B.2
č.d.2992/1959 B33,v zmysle vyhlášky č.158/59
čd 1535/1959,B8
čd 1535/1959, B8
roz.č.5958-154/24/70 spis č.5483,kúpna zmluva
roz.č.5958-154/24/70 spis č.5483,kúpna zmluva
roz.č.5958-154/24/70 spis č.5484,kúpna zmluva
roz.č.5958-154/24/70 spis č.5490,kúpna zmluva
roz.č.5958-154/24/70 spis č.5494,kúpna zmluva
roz.č.5958-154/24/70 spis č.5506,kúpna zmluva
čd 1121/63 pod B.2
č.d.339/55 B13
čd 11415/30 pod B.1
čd 2698132 pod B.1

Iné údaje:
PKV 3 pre parcely reg. E KN 350 351 36011 360/33175/1 3176/1 4069/24069/44069/20; PKV 4 pre parcely reg. E
KN 5651088 1110 3192 3516 3669 39704827; PKV 22 pre parcely reg. E KN 4114 4115 4116 4117 4118/14118/2
411941204121/14121/24121/34121/44121/5412116 4121/7 4121/8 4121/9 4123 4124 4128/14128/24128/34129
4131/14131/74133/141364137/14137/24198/2419813 4203/2 4204/2 4204/8 4205 4206 4207/2 4207/3 4207/4
4207/54207/64207/74207/842084209/1 4209/44212/24212/34212/442154217 5376 5377 5378 5379 5380 5381
5382 5383 5384 5385 5386 5387 5388 5389 5390 5391 5392 5393 5394 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402
5403540454055406540754085409541054305431 5432543354345435543654375438543954405441 5442
544354445445544654475448544954505451 5452545354545455545654575458545954985501 55025503
550455055506550755085509551055115512551355145515 5516 5517 5518 5519 5520 5521552255235524
5525552655275528552955305531 553255335534553555365538553955405541 55425543554455455568
556955705571 5591 559356055606560756085611 5612; PKV 129 pre parcely reg. E KN 4224 4225; PKV 531
pre parceiu reg. E KN 576/10; PKV 942 pre parceiu reg. E KN 4231; PKV 1339 pre parceiu reg. E KN 3023/1; PKV
1593 pre parceiu reg. E KN 594; PKV 1677 pre parceiu reg. E KN 686; PKV 1699 pre parceiu reg. E KN 4; PKV
1756 pre parceiu reg. E KN 4245/1; PKV 2520 pre parcely reg. E KN 4138/17 4140 41414149/14149/341744180/1
418141824185/14185/24187/54187/64187/74202 4203/3 4203/4 4210 4212/1421342144216; PKV 2743 pre
parceiu reg. E KN 4226/1; PKV 2756 pre parceiu reg. E KN 4237/1; PKV 2863 pre parceiu reg. E KN 566/1; PKV 1-
232 pre parceiu reg. E KN 1-4288; PKV 99999 pre parcelyreg. E KN 349/2 349/4473/1474/1474/3568570571/80
571/105628 790/1 790/21131113211341490/41537111538/11541/11542/11543/11543/22539/12870/13021
30223024/1 310031733351/1 3351/23351/33368/1 36703671/1 3671/23672 3697/1 3800/1 4028/1 40664067/25
4069/30407240734255425642574265/1 42664267/1 4941/1 4959/1 4960/1 4961/1

Zápis GP Č. 2/2014 (č.ov. 142/2014) na oddelenie pozemku p.č. 2669/2; R-2555/14
Zápis GP Č. 23/2014 na určenie vlastníckych práv k pozemku p.č. 2065/4, 2812/2, k V-22641/14



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí
Okres: Bratislava III
Obec: BA-m.č. VAJNORY
Katastrálne územie: Vajnory

Dátum vyhotovenia 18.09.2014
Čas vyhotovenia: 13:10:34

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku

26971 8 5695 Zastavané plochy a
nádvoria

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah List mapy Druh ch.n.

22 1 26724 , 203

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:

22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, pol'ná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

Druh chránenej nehnutel'nosti:

203 - Pamiatková zóna

Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce



Spoplatnené v zmysle
zákona e. 232/99 Zz.

Bratislava· m-č.
Va'no

IČO: 4541 23 24
IGKs.r.o., Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava GEOMETRICKÝ PLÁN
email: igk@igk.sk www.igk:.sk

Dňa: Dňa:
31.07.2014 ID •Jura' Uhliarik

Nové hranice boli v prirode označené
Iotom múrom obrubnikom

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č.

3114
Súradoice bodov označených líslami a ostatné

menlské údaje sú uložené vo vieobecnej dokumentácii

tč. 6.50· 1997

Mapový
list č.

na zameranie prfstavby p. Č.2697126
a na oddelenie pozemku p.č.2697127 a :128

a na určenie vlastnickych práv
k nehnuteľnosti p. č.2697126 al. 28

mailto:igk@igk.sk
http://www.igk:.sk
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DOTERAJŠi STAV ZMENY NOVÝ STAV

Císlo
PZKN listu výmera k od výmera druh Vlastník
vložky vlastn. parcely druh diel parcele parcely číslo pozemku ( iná oprávnená osoha )

PK LV PK I KN - E KN-C ha m2 pozemku číslo číslo m2 číslo m2 parcely ha m2 kód adresa, (sídlo)

Stav právny

5389 349/2 3 8500 zast.pl. 1 2697/26 5 ( 34912 3 8473 zast.pl.) Doterajši

2 2697/27 14

3 2697/28 8

1 34912 5 2697/26 5 zast.pl. Doterajši
15
10

2 349/2 14 2697127 14 ost.pl. Doterajší
29

3 34912 8 2697/28 8 zast.pl. Doterajší
18

Soolu: 3 8500 27 27 3 8500

Stav podľa registra C KN

2697/8 5695 zast.pl. 2697/8 5668 zast.pl. Doterajší
22

2697126 5 zast.pl. Doterajší I15
10

2697/27 14 ost.pl. Doterajší I
29 I•2697/28 8 zast.pl. Doteraiší l,
18

Soolu: 5695 5695

legenda:
Kód spôsobu využívania pozemku
15 Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným čfslom
18 Pozemok, na ktorom je dvor
22 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
29 Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sfdlisková zelell, park a iná funkčná zelell a lesný pozemok na rekreačné a pofovnfcke využívanie

Kód Druh stavby
10 Rodinný dom
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2695/5
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 Kúpna zmluva 
č.  
 

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:               ČSOB, a.s., Bratislava  
Číslo účtu:                     25826343/7500 
Variabilný symbol:         
IČO:                               603 481 
                                                                                                                   (ďalej len „predávajúci“) 

a 
 
Jozef Debnár  
a manželka Monika Debnárová  
 
 
                                                                                                    (ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1 
 

 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Vajnory, a to pozemku parc. č. 
349/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38503 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 5389 ako pozemok registra „E“ evidované na mape určeného operátu, pozemok sa 
nachádza v okrese Bratislava III,  obec BA-m.č. Vajnory, k.ú. Vajnory. 
 

 2) Geometrickým plánom číslo 30005/2014, k. ú. Vajnory, vyhotoveným IGK s.r.o., 
Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava, overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom 
dňa 27.08.2014 pod číslom 1859/2014 z pozemku registra „E“  parc. č. 349/2 boli oddelené pozemky 
registra „C“ parc. č. 2697/26 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, a parc. č. 2697/26 – 
ostatné plochy vo výmere 14 m2,  ktoré sú predmetom kúpy a predaja. 
 
 3) Predávajúci predáva a kupujúci kupujú nehnuteľnosti v k. ú. Vajnory, a to novovytvorené  
pozemky      parc. č. 2697/26 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2,  a parc. č. 2697/26 – 
ostatné plochy vo výmere 14 m2, k.ú. Vajnory, v celosti  do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov -  kupujúcich. 
 

4) Predaj novovytvorených pozemkov registra „C“ parc. č. 2697/26 a parc. č. 2697/27,           
k. ú. Vajnory sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady       
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov ako prípad pozemku pod stavbou 
nadobúdateľa  s priľahlým pozemkom. 

 
  5) Prevod  pozemku špecifikovaného v čl. 1. bod 2 tejto kúpnej zmluvy  schválilo Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa ...........2014 uznesením číslo 
......./2014. 
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Čl. 2 
 

 1) Predávajúci   predáva   nehnuteľnosti   uvedené v  čl. 1 bod 2  tejto zmluvy za dohodnutú 
kúpnu cenu 1851,36 Eur ( slovom tisícosemstopäťdesiatjeden  Eur tridsaťšesť centov). Cena 
pozostáva z ceny 85,44 Eur/m2, t.z. za 19 m2 1623,36 Eur podľa znaleckého posudku č. 196/2014  
a finančnej čiastky 282,00 Eur, ktorá tvorí náhradu za užívanie pozemkov parc. č. 2697/26 a           
parc. č. 2697/27/27 spätne za obdobie  dvoch rokov a zodpovedá výške bezdôvodného obohatenia za 
užívanie pozemku bez právneho dôvodu a vychádza zo sadzby 6,00 Eur/m2/rok v súlade 
s rozhodnutím primátora č. 28/2011 o Pravidlách evidencie, realizácie a sledovania zmluvných 
vzťahov.  
Kupujúci túto nehnuteľnosť za  dohodnutú kúpnu cenu kupujú v celosti do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov -  kupujúcich. 
 

2) Kupujúci sú povinní uhradiť dohodnutú kúpnu cenu 1851,36 Eur spoločne a nerozdielne na 
účet predávajúceho nasledovne.  

Časť kúpnej ceny vo výške 1623,36 Eur kupujúci uhradia na č. účtu IBAN 
SK8975000000000025826343, BIC SWIFT CEKOSKBX, vedený v  ČSOB a.s., Bratislava,     
variabilný symbol č................,  do 30 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 

Časť kúpnej ceny vo výške 228,00 Eur kupujúci uhradia na č. účtu IBAN 
SK5875000000000025828453, BIC SWIFT CEKOSKBX, vedený v  ČSOB a.s., Bratislava,   
variabilný symbol č....................,  do 30 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami.  

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť na č. účtu IBAN SK3775000000000025829413, BIC SWIFT 
CEKOSKBX, vedený v  ČSOB a.s., Bratislava,   variabilný symbol č....................,   do 30 dní od 
podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami finančnú čiastku predstavujúcu náklady 
na vyhotovenie znaleckého posudku č. 196/2014 vyhotoveného znalcom Ing. Ladislavom 
Augustiničom dňa   17,09.2014 vo výške .......... Eur  a náklady za vyhotovenie geometrického 
plánu č. 30005/2014 vo výške  91,00 Eur. 
 
           3) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatia riadne a včas dohodnutú 
kúpnu cenu,  sú povinní zaplatiť spoločne a nerozdielne 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 dohodnutej kúpnej ceny riadne a včas povinní zaplatiť predávajúcemu spolu 
s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
 

5) Znaleckým posudkom č. 196/2014 zo dňa 17.09.2014 vyhotoveným Ing.Ladislavom 
Augustiničom,  znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad nehnuteľností,  bol  pozemok uvedený 
v čl. 1 bod 2 tejto kúpnej zmluvy ocenený na sumu  85,44 Eur/m2.  

 
 

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. 
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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 celú 
dohodnutú 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 je im predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 2 tejto kúpnej zmluvy 
dobre známy a že ho kupujú v takom stave, v akom sa nachádza ako leží a beží. 
 
          2) Kupujúci boli oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 ods. 3 tejto kúpnej zmluvy, a to so stanoviskom 
oddelenia územného rozvoja mesta z 15.04.2014, súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 
25.04.2014, stanoviskom referátu generelov technickej infraštruktúry zo dňa 14.04.2014, stanoviskom 
oddelenia mestskej zelene z 14.04.2014. 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. 
 
 

Čl. 6 
 

 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.  
 
 2) 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, katastrálnym odborom. Rozhodnutie o povolení 
vkladu vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia.  
 

3) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva predávajúci  po dodržaní podmienok 
stanovených v článku  2 tejto zmluvy, t. z. po zaplatení celej dohodnutej kúpnej ceny 1851,36 Eur 
a uhradení finančných čiastok za vypracovanie GP č. 30005/2014 a zanleckého posudku č.196/2014. 
Za  zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny  sa považuje pripísanie finančných čiastok na účty 
predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením dohodnutej kúpnej ceny podá predávajúci  návrh 
na vklad do katastra nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto zmluvy. 

 
4) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona                           

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  
 
5) Kupujúci súhlasia s použitím ich 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.  

 
 6) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami 
zmluvy. 
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7) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradia kupujúci 

spoločne a nerozdielne pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 

Čl. 7 
 

 1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 8 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva 
rovnopisy budú predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor k návrhu na vklad 
vlastníckeho práva, štyri 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: 
Hlavné mesto SR Bratislava                                  
 
 
 
.....................................................                          ........................................................... 
        Milan   F t á č n i k                                          Jozef Debnár 
              primátor                                                                       
 
                                                                               ............................................................ 
                                                                                  Monika Debnárová rod. Lysičanová 



   
 

 


