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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 pod stavbou  v k. ú. Nové Mesto v záujme majetkovoprávneho 
vysporiadania, a to: 
 
1.  pozemku parc. č. 11921/67 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18m2, evidenčný list č. 
2578, ktorý vznikol z pozemku reg. „E“ KN parc. č. 11893/3 – orná pôda vo výmere 1682 m2 , 
evidovaného na LV č. 5567 (podľa GP č. 28/2014, vyhotoveného spoločnosťou Geometrák 
s.r.o., Róbert Tichý, dňa 09.07.2014, úradne overeného pod č. 1612/2014 dňa 21.07.2014 
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom), vlastníčke stavby na tomto pozemku, pani 
Ľudmile Simeunovičovej,   za kúpnu cenu celkom 3 368,16Eur, ktorá sa skladá z dvoch častí: 
 
- z  prvej, kúpnej ceny, ktorým bola hodnota pozemku ocenená znaleckým posudkom č. 70/2014, 
ktorý vyhotovila znalecká organizácia ÚEOS – Komercia, a.s. dňa 25.07.2014, so sídlom 
Ružová dolina 27, Bratislava, zapísaná v reg. znaleckých organizácií MS SR pod č. 900197, 
v odbore Stavebníctvo, odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností, na sumu 163,12 Eur/m2, t. z. 
sumu celkom 2 936,16 Eur, 
- z druhej, ktorá je vo výške 432,00 Eur a predstavuje náhradu za užívanie pozemku parc. č. 
11921/67 za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcou a vychádza zo 
sadzby 12,00 Eur/m2/rok, v súlade  s  Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, 
v znení zmien a doplnkov, s podmienkami: 
 

1.1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva 
nebude kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
1.2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 
obidvoma zmluvnými stranami. 

 
Uhradením kúpnej ceny naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami sa považujú všetky pohľadávky predávajúceho, vyplývajúce z užívania pozemku parc. 
č. 11921/67, k. ú. Nové Mesto, voči kupujúcej za uspokojené. 
 
Kupujúca je vlastníčkou stavby – garáže – súpis. č. 388, evidovanej na LV č. 4176,  
nachádzajúcej sa na tomto pozemku, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, tzn. 
ide o predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.  
 



2.  pozemku parc. č. 11921/68 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91m2, evidenčný list č. 
4633, ktorý vznikol z pozemku reg. „E“ KN parc. č. 11893/3 – orná pôda vo výmere 1682 m2 , 
evidovaného na LV č. 5567 (podľa GP č. 2/2014, vyhot. Ing. Marianom Voštinárom - AGM, 
vyhotovil Róbert Tichý dňa 08.07.2014, úradne overeného pod č. 1588/2014 dňa 17.07.2014 
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom), vlastníkovi stavby na tomto pozemku, 
pánovi Dušanovi Granátovi,  za kúpnu cenu celkom 17 027,92Eur, ktorá sa skladá z dvoch častí: 
 
- z  prvej, kúpnej ceny, ktorým bola hodnota pozemku ocenená znaleckým posudkom č. 70/2014, 
ktorý vyhotovila znalecká organizácia ÚEOS – Komercia, a.s., so sídlom Ružová dolina 27, 
Bratislava, zapísaná v reg. znaleckých organizácií MS SR pod č. 900197, v odbore Stavebníctvo, 
odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností, na sumu 163,12 Eur/m2, t. z. sumu celkom                  
14 843,92 Eur, 
- z druhej, ktorá je vo výške 2 184,00 Eur a predstavuje náhradu za užívanie pozemku parc. č. 
11921/68 za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim a vychádza zo 
sadzby 12,00 Eur/m2/rok, v súlade  s  Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, 
v znení zmien a doplnkov, s podmienkami: 
 

2.1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa 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. 2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 
obidvoma zmluvnými stranami. 

 
Uhradením kúpnej ceny naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami sa považujú všetky pohľadávky predávajúceho, vyplývajúce z užívania pozemku parc.č. 
11921/68, k. ú. Nové Mesto, voči kupujúcemu za uspokojené. 
 
Kupujúci je vlastníkom stavby – garáže – súpis. č. 391, evidovanej na LV č. 4752,  
nachádzajúcej sa na tomto pozemku, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, tzn. 
ide o predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. 
 
3.  pozemku parc. č. 11921/70 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55m2, evidenčný list č. 
6, ktorý vznikol z pozemkov reg. „E“ KN: a) parc. č. 11893/3 – orná pôda vo výmere 1682 m2 , 
evidovaného na LV č. 5567, v diele č. 1 vo výmere 3 m2 a b) parc. č. 11892/2 – orná pôda vo 
výmere 1022 m2 ,  LV č. 5567, v diele č. 2 vo výmere 52 m2 (podľa GP č. 29/2014, 
vyhotoveného spoločnosťou Geometrák s.r.o., Róbert Tichý, dňa 11.07.2014, úradne overeného 
pod č. 1613/2014 dňa 21.07.2014 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom), 
vlastníkovi stavby na tomto pozemku, pánovi Vladimírovi Turčanovi, za kúpnu cenu celkom 
10 291,60 Eur, ktorá sa skladá z dvoch častí: 
 
- z  prvej, kúpnej ceny, ktorým bola hodnota pozemku ocenená znaleckým posudkom č. 70/2014, 
ktorý vyhotovila znalecká organizácia ÚEOS – Komercia, a.s., so sídlom Ružová dolina 27, 
Bratislava, zapísaná v reg. znaleckých organizácií MS SR pod č. 900197, v odbore Stavebníctvo, 
odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností, na sumu 163,12 Eur/m2, t. z. sumu celkom 8 971,60 Eur, 
- z druhej, ktorá je vo výške 1320,00 Eur a predstavuje náhradu za užívanie pozemku parc. č. 
11921/70 za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim a vychádza zo 
sadzby 12,00 Eur/m2/rok, v súlade  s  Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, 
v znení zmien a doplnkov, s podmienkami: 
 



3.1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva 
nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  
 
3.2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 
obidvoma zmluvnými stranami. 

 
Uhradením kúpnej ceny naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami sa považujú všetky pohľadávky predávajúceho, vyplývajúce z užívania pozemku parc.č. 
11921/70, k. ú. Nové Mesto, voči kupujúcemu za uspokojené. 
 
Kupujúci je vlastníkom stavby – garáže – súpis. č. 392, evidovanej  na LV č. 5105,  
nachádzajúcej sa na tomto pozemku, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, tzn. 
ide o predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov. 
 
Nepodpísanie kúpnej zmluvy na niektorý z pozemkov parc. č. 11921/67, 11921/68, 11921/70 
nebude mať za následok stratu platnosti tohto uznesenia Mestského zastupiteľstva HM SR BA 
pre kupujúcich ostatných pozemkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová   správa 
 

PREDMET :  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc.  
 č. 11921/67, parc. č. 11921/68, parc. č. 11921/70  
  - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 

 
ŽIADATELIA  :   1. Ľudmila Simeunovičová           
        
       (parc. č. 11921/67) 
 
                2. Dušan Granát 
                                                   
      (parc. č. 11921/68) 
 

      3. Vladimír Turčan   
     
      (parc. č. 11921/70) 

 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
11921/67  zast. plochy a nádvoria           18   GP č. 28/2014 
11921/68                    zast. plochy a nádvoria            91   GP č. 2/2014 
11921/70             zast. plochy a nádvoria           55   GP č. 29/2014 
_____________________________________________________________________________ 
                                   spolu:                                     164 m2 

 
evid. ako parcely reg. „C“ KN v k. ú. Nové Mesto vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
1/ parc. č. 11921/67 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18m2, ev. list č. 2578, ktorý 
vznikol z pozemku reg. „E“ KN parc. č. 11893/3 – orná pôda vo výmere 1682 m2 , evid. na LV č. 
5567 (podľa GP č. 28/2014, vyhot. spoločnosťou Geometrák s.r.o., Róbert Tichý, dňa 
09.07.2014, úradne overeného pod č. 1612/2014 dňa 21.07.2014 Okresným úradom Bratislava, 
katastrálnym odborom), 
 
2/ parc. č. 11921/68 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91m2, ev. list č. 4633, ktorý 
vznikol z pozemku reg. „E“ KN parc. č. 11893/3 – orná pôda vo výmere 1682 m2 , evid. na LV č. 
5567 (podľa GP č. 2/2014, vyhot. Ing. Marianom Voštinárom - AGM, vyhotovil Róbert Tichý 
dňa 08.07.2014, úradne overeného pod č. 1588/2014 dňa 17.07.2014 Okresným úradom 
Bratislava, katastrálnym odborom), 
 
3/ parc. č. 11921/70 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55m2, ev. list č. 6, ktorý vznikol 
z pozemkov reg. „E“ KN: a) parc. č. 11893/3 – orná pôda vo výmere 1682 m2 , evid. na LV č. 
5567, v diele č. 1 vo výmere 3 m2 a b) parc. č. 11893/2 – orná pôda vo výmere 1022 m2 , evid. na 
LV č. 5567, v diele č. 2 vo výmere 52 m2  
(podľa GP č. 29/2014, vyhot. spoločnosťou Geometrák s.r.o., Róbert Tichý, dňa 11.07.2014, 
úradne overeného pod č. 1613/2014 dňa 21.07.2014 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym 
odborom). 
 
 
 
 



SKUTKOVÝ   STAV    
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov uvedených v špecifikácii.  

Žiadatelia sú vlastníkmi garáží situovaných na predmetných pozemkoch. Žiadatelia majú 
záujem kúpiť pozemky za účelom majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod  ich  
stavbami - garážami. 

Na Hronského ulici sa nachádza niekoľko ďalších pozemkov pod stavbami – garážami, 
ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré budú taktiež predmetom riešenia po 
vyjadrení sa majiteľov stavieb – garáží na týchto pozemkoch, taktiež sa tam nachádzajú 
pozemky vo vlastníctve Ministerstva hospodárstva SR a tiež pozemky pod stavbami – garážami 
vo vlastníctve súkromných osôb.  
 Na Hronského ulici, ako aj v okolí sú vybudované viaceré radové stavby garáží pri 
jednotlivých bytových domoch.  Nad stavbami týchto garáží sa nachádzajú pochôdzne terasy 
prislúchajúce bytovým domom postaveným v blízkosti predmetných stavieb. Pochôdzne terasy 
sú verejne prístupné a využívané aj ako prístup k obchodným priestorom situovaných na prvom 
poschodí. Terasy tvoria pristavanú a vstavanú technickú vybavenosť príslušného bytového 
domu, ktorá nie je predmetom prevodu.  

Kupujúci boli oboznámení s tým, že strecha stavby garáže tvorí zároveň verejne 
prístupnú pochôdznu terasu, ktorej charakter a užívanie sú povinní zachovať. Kupujúci 
podpisom kúpnej zmluvy preberú na seba záväzok strpieť právo prechodu cez pochôdznu terasu 
tvoriacu vstavanú technickú vybavenosť. Z tohto dôvodu budú žiadatelia v kúpnej zmluve 
zaviazaní strpieť právo prechodu cez pochôdznu terasu tvoriacu vstavanú technickú vybavenosť 
k priľahlým bytovým domom.  
 Znaleckým posudkom č. 70/2014 vyhotoveným znaleckou organizáciou ÚEOS – 
Komercia, a.s., so sídlom Ružová dolina 27, Bratislava, zapísanou v reg. znaleckých organizácií 
MS SR pod č. 900197, v odbore Stavebníctvo, odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností, boli 
predmetné pozemky ohodnotené na sumu 163,12 Eur/m2,  t. z. pozemok parc. č.  11921/67 vo 
výmere 18m2 bol ocenený sumou celkom 2 936,16 Eur,  pozemok parc. č. 11921/68 vo výmere 
91m2 bol ocenený sumou celkom 14 843,92 Eur, pozemok parc. č. 11921/70 vo výmere 55m2 
bol ocenený sumou celkom 8971,60 Eur.  
 Nakoľko hlavné mesto SR Bratislava nemá na užívanie predmetných pozemkov so 
žiadateľmi uzavretú nájomnú zmluvu, kupujúci uhradia hlavnému mestu SR Bratislave okrem 
kúpnej ceny stanovenej na základe znaleckého posudku č. 70/2014 aj náhradu za užívanie 
pozemkov registra „C“ v k.ú. Nové Mesto parc. č. 11921/67, parc. č. 11921/68 a parc. č. 
11921/70 za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim nasledovne: 
- Ľudmila Simeunovičová žiadateľka o odkúpenie pozemku parc. č. 11921/67 – zast. plochy 
a nádvoria, vo výmere 18 m2, v sume 432 Eur, 
- Dušan Granát, žiadateľ o odkúpenie pozemku parc. č. 11921/68 – zast. plochy a nádvoria, vo 
výmere 91 m2, v sume 2184 Eur, 
-  Vladimír Turčan, žiadateľ o odkúpenie pozemku parc. č. 11921/70 – zast. plochy a nádvoria, 
vo výmere 55 m2, v sume 1320 Eur. 
 Žiadateľka Ľudmila Simeunovičová  teda uhradí celkovú kúpnu cenu vrátane odplaty za 
užívanie pozemku 2 roky spätne vo výške 3 368,16 Eur, žiadateľ Dušan Granát uhradí celkovú 
kúpnu cenu vrátane odplaty za užívanie pozemku 2 roky spätne vo výške 17 027,92 Eur a 
žiadatelia Vladimír Turčan uhradí celkovú kúpnu cenu vrátane odplaty za užívanie pozemku 2 
roky spätne vo výške 10 291,60 Eur. 
 Náhrada za užívanie pozemkov vychádza zo sadzby 12,00 Eur/m2/rok pre k.ú. Nové 
Mesto v súlade s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa 
stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, v znení zmien 
a doplnkov. 
 Uhradením kúpnej ceny pozostávajúcej zo všeobecnej hodnoty pozemkov stanovenej 
znaleckým posudkom č. 70/2014 a náhrady za užívanie pozemkov 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. 11921/67, 
parc. č. 11921/68 a parc. č. 11921/70 v k.ú. Nové Mesto, voči  kupujúcim za uspokojené. 
 Predaj pozemkov  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).  
 
 
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. 11921/67, 11921/68, 11921/70, funkčné využitie 
územia: viacpodlažná zástavba obytného územia. Podmienky funkčného využitia plôch: územia 
slúžiace na bývanie, dopravné a technické vybavenie, garáže. 
Zdôrazňujú, že na predmetných pozemkoch nad stavbami garáží sa nachádza pochôdzna terasa. 
Stanovisko technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok. 
Oddelenie dopravného inžinierstva: 
Pozemky nie sú v kolízii s výhľadovým zámerom dopravy v ÚPN hl. m. SR BA, rok 2007, 
k predaju žiadateľom za účelom parkovania vozidiel nemajú pripomienky.  
Zdôrazňujú, že  potvrdiť zachovanie radových garáží má v kompetencii OÚRM HM BA. 
Referát cestného správneho orgánu 
Predaj sa netýka miestnych komunikácií I. a II. triedy.  
Oddelenie správy komunikácií: 
Predajom nepríde k zásahu do komunikácií a verejného osvetlenia v správe hlavného mesta. 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene: 
Predaj pozemkov nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochranou mestskej zelene 
ani druhovou ochranou prírody a krajiny. 
Finančné oddelenie: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadnemu zo žiadateľov. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov: 
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadnemu zo žiadateľov. 
 
Stanovisko MČ Bratislava – Staré Mesto 
Nemá námietky za podmienok, že do kúpnej zmluvy budú kupujúcim zakotvené povinnosti: 
- hradiť poplatok za odvod dažďovej vody vyžadovaný zo strany BVS, 
- starať sa o celú pochôdzkovú strechu garáže. 
 
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 pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/67, parc. č. 
11921/68, parc. č. 11921/70 - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou“. 































Okres 103 Bratislava III
Obec 529 346 BA-m.č. NOVÉ MESTO
Katastrálne územie: 804 690 NOVÉ MESTO

Údaje aktuálne k : 03.01.2014
Dátum vyhotovenia: 09.04.2014
Čas vyhotovenia 09:54:00

v Ý P l S Z L l S T U V L A STN ÍC T V A č. 5567 - čiastočný

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcelné
číslo

Výmera
v m2

Druh
pozemku

Nesúlad Umiest.
druh.p. pozemku

Pôvodné
k.ú.

Počet
p. UO

Kód nesúladu druhu pozemku
14 - Ostatné plochy

Kód umiestnenia pozemku
l - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Por.
číslo

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO)
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel

1 Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava
IČO: 00603481
Spoluvlastnícky podiel : 1/1



Okres 103 Bratislava III
Obec 529 346 BA-m.č. NOVÉ MESTO
Katastrálne územie: 804 690 NOVÉ MESTO

Údaje aktuálne k : 03.01.2014
Dátum vyhotovenia: 10.04.2014
Čas vyhotovenia 10:31:59

Parcelné
číslo

Výmera
v m2

Druh
pozemku

Spôsob Druh
využ.p. chr.n

Umiest.
pozemku

Č.list
mapy

Číslo
LV

Kód spôsobu využívania pozemku
16 -

Kód umiestnenia pozemku
l - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

VODNÁ PL. ZA3T.PL.
18

CELKOM
18



Okres
Obec
Katastrálne územie:

103 Bratislava III
529 346 BA-m.č. NOVÉ MESTO
804 690 NOVÉ MESTO

Údaje aktuálne k : 03.01.2014
Dátum vyhotovenia: 10.04.2014
Čas vyhotovenia 10:30:23

Súpisné
číslo

Na parcele
číslo

Druh
stavby

Popis
stavby

Druh
chr.n.

Omiest.
stavby

K pozemku pod stavbou č. 388 (11921/67) nie je evidovaný právny vzťah na liste
vlastníctva.

Kód druhu stavby
7 -

Kód umiestnenia stavby
l - Stavby postavané na zemskom povrchu

Por.
číslo

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO)
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel

Simeunovičová Ľudmila r. Ing.,
Dátum narodenia:
Spoluvlastnícky podiel

Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva V-3069/04 zo dňa 3.5.2005

Vecné bremeno - Právo verejného prechodu peši po streche garáže podľa V-4080/00 z
28.11.2001



Okres 103 Bratislava III
Obec 529 346 BA-m.č. NOVÉ MESTO
Katastrálne územie: 804 690 NOVÉ MESTO

Údaje aktuálne k : 03.01.2014
Dátum vyhotovenia: 09.04.2014
Čas vyhotovenia 11:24:59

Parcelné
číslo

Výmera
v m2

Druh
pozemku

Spôsob Druh
využ.p. chr.n

Umiest.
pozemku

Č.list
mapy

Číslo
LV

Kód spôsobu využívania pozemku
16 -

Kód umiestnenia pozemku
l - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

VODNÁ PL. ZAST.PL.
91

CELKOM
91



Okres 103 Bratislava III
Obec 529 346 BA-m.č. NOVÉ MESTO
Katastrálne územie: 804 690 NOVÉ MESTO

Ódaje aktuálne k : 03.01.2014
Dátum vyhotovenia: 09.04.2014
Čas vyhotovenia 09:54:39

Súpisné
číslo

Na parcele
číslo

Druh
stavby

Popis
stavby

Druh
chr.n.

Umiest.
stavby

K pozemku pod stavbou č. 391 (11921/68) nie je evidovaný právny vzťah na liste
vlastníctva.

Kód druhu stavby
20 -

Kód umiestnenia stavby
l - Stavby postavané na zemskom povrchu

Por.
číslo

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO)
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel

Dátum narodenia:
Spoluvlastnícky podiel

Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-26295/13 zo dňa 02.12.2013

Právo pešieho prechodu po streche stavby s.č. 391 na p.č. 11921/68 pre verejnosť podľa V -
1818/02 zo dňa 15.1.2004



TÁTO LISTINA JE NEVEREJNOU LISTINOU A JE NEPOUŽITEĽNÁ NA PRÁVNE ÚKONY!•

Okres 103 Bratislava III
Obec 529 346 BA-m.č. NOVÉ MESTO
Katastrálne územie: 804 690 NOVÉ MESTO

Údaje aktuálne k : 03.01.2014
Dátum vyhotovenia: 10.04.2014
Čas vyhotovenia 10:31:11

Parcelné Výmera Druh Spôsob Druh Umiest. Č.list Číslo
číslo v m2 pozemku využ .p. chr.n pozemku mapy LV

11921/70 55 Zastavané plochy a nádvoria 16 l 9942
* * * Ostatné PARCELY registra C nevyžiadané * * *

Kód spôsobu využívania pozemku
16 -

Kód umiestnenia pozemku
l - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

VODNÁ PL. ZAST.PL.
55

CELKOM
55



Okres 103 Bratislava III
Obec 529 346 BA-m.č. NOVÉ MESTO
Katastrálne územie: 804 690 NOVÉ MESTO

Údaje aktuálne k : 03.01.2014
Dátum vyhotovenia: 10.04.2014
Čas vyhotovenia 10:30:04

Súpisné
číslo

Na parcele
číslo

Druh
stavby

Popis
stavby

Druh
chr.n.

Umiest.
stavby

K pozemku pod stavbou č. 392 (11921/70) nie je evidovaný právny vzťah na liste
vlastníctva.

Kód druhu stavby
20 -

Kód umiestnenia stavby
l - Stavby postavané na zemskom povrchu

Por.
číslo

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO)
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel

Dátum narodenia:
Spoluvlastnícky podiel

Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V-6648/06 zo dňa 11.07.2006

Por.č.: l
Vecné bremeno - právo pešieho prechodu po streche stavby súp.č. 392 na parc.č. 11921/70
pre verejnosť.





















Kúpna zmluva 
č. 048..... 14 00 

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

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: 488040914 
IČO:   603 481 

 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
a 
 
 Ľudmila Simeunovičová, rod.  

Dátum nar.:                  
R.č.:                             

 Trvale bytom:              
 

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

 
Čl. 1 

 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku registra  „E“ KN parc. č. 11893/3 – 
orná pôda vo výmere 1682 m2 , evid. na LV č. 5567, k.ú. Nové Mesto. Pozemok sa nachádza 
v okrese Bratislava III, v obci Bratislava – mestská časť Nové Mesto. 
 
 

2) Geometrickým plánom č. 28/2014, vyhotoveným spoločnosťou Geometrák s.r.o., p. 
Róbertom Tichým, dňa 09.07.2014, úradne overeného pod č. 1612/2014 dňa 21.07.2014 
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, bol z pozemku reg. „E“ KN parc. č. 
11893/3 - orná pôda vo výmere 1682 m2 , evid. na LV č. 5567, oddelený pozemok reg. „C“ 
KN, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/67 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18m2, ev. 
list č. 2578.  
 
 3) Kupujúca je vlastníčkou stavby – garáže – súpis. č. 388, evid. na LV č. 4176,  
nachádzajúcej sa na pozemku uvedenom v bode 2) tohto Článku, ktorý je vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
   3) Predávajúci predáva a kupujúca kupuje pozemok v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 
11921/67 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 18m2 (ďalej ako „pozemok“). 
Geometrický plán č. 28/2014 je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 
 
 4) Predaj pozemku uvedeného v bode 2) tohto Článku sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 
8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako 
predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. 

 
.  
 
 
 



Čl. 2 
 1) Znaleckým posudkom č. 70/2014 zo dňa 25.07.2014, vyhotoveným znaleckou 
organizáciou ÚEOS – Komercia, a.s. dňa 25.07.2014, so sídlom Ružová dolina 27, Bratislava, 
zapísaná v reg. znaleckých organizácií MS SR pod č. 900197, v odbore Stavebníctvo, odvetví 
Odhad hodnoty nehnuteľností, bol pozemok parc. č. 11921/67, nachádzajúci sa v k. ú. Nové 
Mesto ako parcela reg. „C“ KN ocenený jednotkovou hodnotou 163,12 Eur/m2, t. zn. celková 
hodnota pozemku je po zaokrúhlení 2 936,16,- Eur.   
 
 2) Predávajúci predáva pozemok za kúpnu cenu celkom 3 368,16Eur EUR, slovom 
tritisíctristošesťdesiatosem Eur osemnásť centov, kupujúcej, ktorá pozemok  za túto cenu 
kupuje. 
Táto cena pozostáva z dvoch častí: Prvá časť kúpnej ceny je stanovená znaleckým posudkom 
na sumu 163,12 Eur/m2. Pri výmere 18 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu po 
zaokrúhlení celkom 2 936,16 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 432,00 Eur tvorí náhradu za užívanie pozemkov parc. č. 
11921/67 za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim a vychádza zo 
sadzby 12,00 Eur/m2/rok, v súlade  s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 
bremeno, v znení zmien a doplnkov. 
 
 3) Prevod pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov na svojom zasadnutí dňa .....2014 uznesením   
č.  .../2014. 
 

4) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške 2 936,16 Eur  na 
číslo účtu predávajúceho: (IBAN):  SK8975000000000025826343, vedený 
v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 48......14, naraz do 30 dní odo 
dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy obomi zmluvnými stranami. 

 
5) Kupujúci je povinný uhradiť náhradu za užívanie pozemku dva roky spätne vo 

výške 432,00 Eur  na číslo účtu predávajúceho: (IBAN):  SK5875000000000025828453, 
vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 48......14, naraz do 30 
dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy obomi zmluvnými stranami. 
 

6) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatia riadne a včas 
celkovú kúpnu cenu, sú povinní zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 
545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a predávajúci je 
oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo výške 
presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto sú kupujúci v prípade neuhradenia celkovej 
kúpnej ceny riadne a včas povinní zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky 
z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
 

6) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 70/2014 vo výške 40,00 EUR 
uhradia kupujúci do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami na účet 
hlavného mesta SR Bratislavy vedený v ČSOB a.s., Bratislava, na číslo účtu predávajúceho 
(IBAN):  SK3775000000000025829413, variabilný symbol: 48.....14. 
 
 

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  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) Kupujúca vyhlasuje, že jej je predmet kúpy uvedený v Čl. 1 odseku 2 kúpnej 
zmluvy dobre známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza, ako leží a beží. 
 
 2) Kupujúca bola oboznámená so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 kúpnej  zmluvy, a to 
so stanoviskom oddelenia územného plánovania a rozvoja mesta zo dňa 19.05.2014, referátu 
generelov technickej infraštruktúry zo dňa 15.05.2014, so stanoviskom oddelenia dopravného 
inžinierstva  zo dňa 14.05.2014, referátu cestného správneho orgánu zo dňa 15.05.2014 
a oddelenia správy komunikácií zo dňa 26.05.2014, oddelenia životného prostredia a mestskej 
zelene zo dňa 15.05.2014, ako aj stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 
24.06.2014. Kupujúca berie tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky 
v nich stanovené.  
 

3) Kupujúca bola oboznámená s tým, že strecha stavby garáže so súpis. č. 388, 
ktorá je vo vlastníctve kupujúcej, tvorí zároveň verejne prístupnú pochôdznu terasu, 
ktorej charakter a užívanie je povinná kupujúca zachovať. Kupujúca touto kúpnou 
zmluvou na seba preberá záväzok strpieť právo prechodu cez pochôdznu terasu 
tvoriacu vstavanú technickú vybavenosť. 
 

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

Čl. 6 
 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva katastrom nehnuteľností. 
 
 2) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci pri dodržaní podmienok 
stanovených v Čl. 2 kúpnej zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny, náhrady za užívanie 
pozemku dva roky spätne a nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku – za ich zaplatenie 
sa považuje pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej 
ceny podá predávajúci návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po zaplatení sankcií 
uvedených v Čl. 2 kúpnej zmluvy. 
 
 3) Kupujúca nadobudne vlastníctvo k  pozemku vkladom do katastra nehnuteľností. 
Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia 
o jeho povolení Okresným úradom, katastrálnym odborom. Rozhodnutie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 
 
 4) Do doby povolenia vkladu sú zmluvné strany viazané dohodnutými podmienkami 
kúpnej zmluvy. 
 
 5) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí 
kupujúca pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    
 

 



Čl. 7  
 1) Kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a  zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 
 

2) Kupujúca súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. 
z. v znení neskorších predpisov, ako aj so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 

 
 3) Kúpna zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) exemplároch, z ktorých 2 (dva) 
exempláre budú predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor, k návrhu na 
vklad vlastníckeho práva, 3 (tri) rovnopisy obdrží predávajúci. Kupujúca obdrží po podpise 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností 
vyplývajúcich im z kúpnej zmluvy, rovnopis kupujúcej predávajúci odovzdá až po podaní 
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu 
uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 
podpísali. 
 
 
V Bratislave dňa .............................   V Bratislave dňa  ............................. 
 
 
 
PREDÁVAJÚCI:     KUPUJÚCI:  
 
 
     
 
 
 
 
....................................................   .......................................................... 
za Hlavné mesto SR Bratislava                        Ľudmila Simeunovičová 
         Milan  Ftáčnik                   
                primátor  
 
         



Kúpna zmluva 
č. 048..... 14 00 

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

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: 488040914 
IČO:   603 481 

 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
a 
 
 Dušan Granát  

Dátum nar.:                  
R.č.:                             

 Trvale bytom:              
 

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

 
Čl. 1 

 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku registra  „E“ KN parc. č. 11893/3 – 
orná pôda vo výmere 1682 m2 , evid. na LV č. 5567, k.ú. Nové Mesto. Pozemok sa nachádza 
v okrese Bratislava III, v obci Bratislava – mestská časť Nové Mesto. 
 
 

2) Geometrickým plánom č. 2/2014, vyhotoveným Ing. Marianom Voštinárom - 
AGM, vyhotoviteľom Róbertom Tichým zo dňa 08.07.2014, úradne overeného pod č. 
1588/2014 dňa 17.07.2014 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, bol 
z pozemku reg. „E“ KN parc. č. 11893/3 - orná pôda vo výmere 1682 m2 , evid. na LV č. 
5567, oddelený pozemok reg. „C“ KN, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/68 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 91m2, ev. list č. 4633.  
 
 3) Kupujúci je vlastníkom stavby – garáže – súpis. č. 391, evid. na LV č. 4752,  
nachádzajúcej sa na pozemku uvedenom v bode 2) tohto Článku, ktorý je vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
   3) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje pozemok v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 
11921/68 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 91m2 (ďalej ako „pozemok“). 
Geometrický plán č. 2/2014 je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 
 
 4) Predaj pozemku uvedeného v bode 2) tohto Článku sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 
8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako 
predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. 

 
.  
 
 
 



Čl. 2 
 1) Znaleckým posudkom č. 70/2014 zo dňa 25.07.2014, vyhotoveným znaleckou 
organizáciou ÚEOS – Komercia, a.s. dňa 25.07.2014, so sídlom Ružová dolina 27, Bratislava, 
zapísaná v reg. znaleckých organizácií MS SR pod č. 900197, v odbore Stavebníctvo, odvetví 
Odhad hodnoty nehnuteľností, bol pozemok parc. č. 11921/68, nachádzajúci sa v k. ú. Nové 
Mesto ako parcela reg. „C“ KN ocenený jednotkovou hodnotou 163,12 Eur/m2, t. zn. celková 
hodnota pozemku je po zaokrúhlení 14 843,92 Eur.   
 
 2) Predávajúci predáva pozemok za kúpnu cenu celkom 17 027,92Eur, slovom 
sedemnásťtisícdvadsaťsedem Eur deväťdesiatdva centov, kupujúcemu, ktorý pozemok  za 
túto cenu kupuje. 
Táto cena pozostáva z dvoch častí: Prvá časť kúpnej ceny je stanovená znaleckým posudkom 
na sumu 163,12 Eur/m2. Pri výmere 91 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu po 
zaokrúhlení celkom 14 843,92 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 2184,00 Eur  tvorí náhradu za užívanie pozemkov parc. č. 
11921/68 za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim a vychádza zo 
sadzby 12,00 Eur/m2/rok, v súlade  s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 
bremeno, v znení zmien a doplnkov. 
 
 3) Prevod pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov na svojom zasadnutí dňa .....2014 uznesením   
č.  .../2014. 
 

4) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške 14 843,92 Eur na 
číslo účtu predávajúceho: (IBAN):  SK8975000000000025826343, vedený 
v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 48......14, naraz do 30 dní odo 
dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy obomi zmluvnými stranami. 

 
5) Kupujúci je povinný uhradiť náhradu za užívanie pozemku dva roky spätne vo 

výške 2184,00 Eur  na číslo účtu predávajúceho: (IBAN):  SK5875000000000025828453, 
vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 48......14, naraz do 30 
dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy obomi zmluvnými stranami. 
 

6) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatia riadne a včas 
celkovú kúpnu cenu, sú povinní zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 
545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a predávajúci je 
oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo výške 
presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto sú kupujúci v prípade neuhradenia celkovej 
kúpnej ceny riadne a včas povinní zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky 
z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
 

6) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 70/2014 vo výške 40,00 EUR 
uhradia kupujúci do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami na účet 
hlavného mesta SR Bratislavy vedený v ČSOB a.s., Bratislava, na číslo účtu predávajúceho 
(IBAN):  SK3775000000000025829413, variabilný symbol: 48.....14. 
 
 

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  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 vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v Čl. 1 odseku 2 kúpnej 
zmluvy dobre známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza, ako leží a beží. 
 
 2) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 kúpnej  zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného plánovania a rozvoja mesta zo dňa 19.05.2014, referátu 
generelov technickej infraštruktúry zo dňa 15.05.2014, so stanoviskom oddelenia dopravného 
inžinierstva  zo dňa 14.05.2014, referátu cestného správneho orgánu zo dňa 15.05.2014 
a oddelenia správy komunikácií zo dňa 26.05.2014, oddelenia životného prostredia a mestskej 
zelene zo dňa 15.05.2014, ako aj stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 
24.06.2014. Kupujúci berie tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky 
v nich stanovené.  
 

3) Kupujúci bol oboznámený s tým, že strecha stavby garáže so súpis. č. 391, 
ktorá je vo vlastníctve kupujúceho, tvorí zároveň verejne prístupnú pochôdznu terasu, 
ktorej charakter a užívanie je povinný kupujúci zachovať. Kupujúci touto kúpnou 
zmluvou na seba preberá záväzok strpieť právo prechodu cez pochôdznu terasu 
tvoriacu vstavanú technickú vybavenosť. 
 

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

Čl. 6 
 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva katastrom nehnuteľností. 
 
 2) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci pri dodržaní podmienok 
stanovených v Čl. 2 kúpnej zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny, náhrady za užívanie 
pozemku dva roky spätne a nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku – za ich zaplatenie 
sa považuje pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej 
ceny podá predávajúci návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po zaplatení sankcií 
uvedených v Čl. 2 kúpnej zmluvy. 
 
 3) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k  pozemku vkladom do katastra nehnuteľností. 
Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia 
o jeho povolení Okresným úradom, katastrálnym odborom. Rozhodnutie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 
 
 4) Do doby povolenia vkladu sú zmluvné strany viazané dohodnutými podmienkami 
kúpnej zmluvy. 
 
 5) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí 
kupujúca pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    
 

 



Čl. 7  
 1) Kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a  zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 
 

2) Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. 
z. v znení neskorších predpisov, ako aj so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 

 
 3) Kúpna zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) exemplároch, z ktorých 2 (dva) 
exempláre budú predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor, k návrhu na 
vklad vlastníckeho práva, 3 (tri) rovnopisy obdrží predávajúci. Kupujúci obdrží po podpise 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností 
vyplývajúcich im z kúpnej zmluvy, rovnopis kupujúcemu predávajúci odovzdá až po podaní 
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu 
uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 
podpísali. 
 
 
V Bratislave dňa .............................   V Bratislave dňa  ............................. 
 
 
 
PREDÁVAJÚCI:     KUPUJÚCI:  
 
 
     
 
 
 
 
....................................................   .......................................................... 
za Hlavné mesto SR Bratislava                        Dušan Granát 
         Milan  Ftáčnik                   
                primátor  
 
         



Kúpna zmluva 
č. 048..... 14 00 

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

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: 488040914 
IČO:   603 481 

 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
a 
 
 Vladimír Tur čan  

Dátum nar.:                  
R.č.:                             

 Trvale bytom:              
 

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

 
Čl. 1 

 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku registra  „E“ KN parc. č. 11893/3 – 
orná pôda vo výmere 1682 m2 , evid. na LV č. 5567, k.ú. Nové Mesto. Pozemok sa nachádza 
v okrese Bratislava III, v obci Bratislava – mestská časť Nové Mesto. 
 
 

2) Geometrickým plánom č. 29/2014, vyhot. spoločnosťou Geometrák s.r.o., 
vyhotoviteľom Róbertom Tichým  zo dňa 11.07.2014, úradne overeného pod č. 1613/2014 
dňa 21.07.2014 Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, bol z pozemku reg. „E“ 
KN parc. č. 11893/3 - orná pôda vo výmere 1682 m2 , evid. na LV č. 5567, oddelený 
pozemok reg. „C“ KN, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/70 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 55m2, ev. list č. 6.  
 
 3) Kupujúci je vlastníkom stavby – garáže – súpis. č. 392, evid. na LV č. 5105,  
nachádzajúcej sa na pozemku uvedenom v bode 2) tohto Článku, ktorý je vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
   3) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje pozemok v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 
11921/70 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 55m2 (ďalej ako „pozemok“). 
Geometrický plán č. 29/2014 je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 
 
 4) Predaj pozemku uvedeného v bode 2) tohto Článku sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 
8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako 
predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. 

 
.  
 
 
 



Čl. 2 
 1) Znaleckým posudkom č. 70/2014 zo dňa 25.07.2014, vyhotoveným znaleckou 
organizáciou ÚEOS – Komercia, a.s. dňa 25.07.2014, so sídlom Ružová dolina 27, Bratislava, 
zapísaná v reg. znaleckých organizácií MS SR pod č. 900197, v odbore Stavebníctvo, odvetví 
Odhad hodnoty nehnuteľností, bol pozemok parc. č. 11921/70, nachádzajúci sa v k. ú. Nové 
Mesto ako parcela reg. „C“ KN ocenený jednotkovou hodnotou 163,12 Eur/m2, t. zn. celková 
hodnota pozemku je po zaokrúhlení 8 971,60 Eur.   
 
 2) Predávajúci predáva pozemok za kúpnu cenu celkom 10 291,60 Eur, slovom 
desaťtisícdvestodeväťdesiatjeden Eur šesťdesiat centov, kupujúcemu, ktorý pozemok  za túto 
cenu kupuje. 
Táto cena pozostáva z dvoch častí: Prvá časť kúpnej ceny je stanovená znaleckým posudkom 
na sumu 163,12 Eur/m2. Pri výmere 55 m2 prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu po 
zaokrúhlení celkom 8 971,60 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny vo výške 1320,00 Eur tvorí náhradu za užívanie pozemkov parc. č. 
11921/70 za obdobie dvoch rokov spätne od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim a vychádza zo 
sadzby 12,00 Eur/m2/rok, v súlade  s Rozhodnutím č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné 
bremeno, v znení zmien a doplnkov. 
 
 3) Prevod pozemku schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov na svojom zasadnutí dňa .....2014 uznesením   
č.  .../2014. 
 

4) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške 8 971,60 Eur na 
číslo účtu predávajúceho: (IBAN):  SK8975000000000025826343, vedený 
v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 48......14, naraz do 30 dní odo 
dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy obomi zmluvnými stranami. 

 
5) Kupujúci je povinný uhradiť náhradu za užívanie pozemku dva roky spätne vo 

výške 1320,00 Eur na číslo účtu predávajúceho: (IBAN):  SK5875000000000025828453, 
vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 48......14, naraz do 30 
dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy obomi zmluvnými stranami. 
 

6) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatia riadne a včas 
celkovú kúpnu cenu, sú povinní zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 
545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a predávajúci je 
oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo výške 
presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto sú kupujúci v prípade neuhradenia celkovej 
kúpnej ceny riadne a včas povinní zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky 
z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
 

6) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 70/2014 vo výške 40,00 EUR 
uhradia kupujúci do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami na účet 
hlavného mesta SR Bratislavy vedený v ČSOB a.s., Bratislava, na číslo účtu predávajúceho 
(IBAN):  SK3775000000000025829413, variabilný symbol: 48.....14. 
 
 

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  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 vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v Čl. 1 odseku 2 kúpnej 
zmluvy dobre známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza, ako leží a beží. 
 
 2) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v Čl. 1 kúpnej  zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného plánovania a rozvoja mesta zo dňa 19.05.2014, referátu 
generelov technickej infraštruktúry zo dňa 15.05.2014, so stanoviskom oddelenia dopravného 
inžinierstva  zo dňa 14.05.2014, referátu cestného správneho orgánu zo dňa 15.05.2014 
a oddelenia správy komunikácií zo dňa 26.05.2014, oddelenia životného prostredia a mestskej 
zelene zo dňa 15.05.2014, ako aj stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 
24.06.2014. Kupujúci berie tieto stanoviská na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať podmienky 
v nich stanovené.  
 

3) Kupujúci bol oboznámený s tým, že strecha stavby garáže so súpis. č. 392, 
ktorá je vo vlastníctve kupujúceho, tvorí zároveň verejne prístupnú pochôdznu terasu, 
ktorej charakter a užívanie je povinný kupujúci zachovať. Kupujúci touto kúpnou 
zmluvou na seba preberá záväzok strpieť právo prechodu cez pochôdznu terasu 
tvoriacu vstavanú technickú vybavenosť. 
 

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

Čl. 6 
 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva katastrom nehnuteľností. 
 
 2) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci pri dodržaní podmienok 
stanovených v Čl. 2 kúpnej zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny, náhrady za užívanie 
pozemku dva roky spätne a nákladov na vyhotovenie znaleckého posudku – za ich zaplatenie 
sa považuje pripísanie na účet predávajúceho. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej 
ceny podá predávajúci návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po zaplatení sankcií 
uvedených v Čl. 2 kúpnej zmluvy. 
 
 3) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k  pozemku vkladom do katastra nehnuteľností. 
Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia 
o jeho povolení Okresným úradom, katastrálnym odborom. Rozhodnutie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 
 
 4) Do doby povolenia vkladu sú zmluvné strany viazané dohodnutými podmienkami 
kúpnej zmluvy. 
 
 5) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí 
kupujúca pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    
 

 



Čl. 7  
 1) Kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a  zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 
 

2) Kupujúca súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. 
z. v znení neskorších predpisov, ako aj so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 

 
 3) Kúpna zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) exemplároch, z ktorých 2 (dva) 
exempláre budú predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor, k návrhu na 
vklad vlastníckeho práva, 3 (tri) rovnopisy obdrží predávajúci. Kupujúci obdrží po podpise 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností 
vyplývajúcich im z kúpnej zmluvy, rovnopis kupujúcemu predávajúci odovzdá až po podaní 
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
 4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu 
uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju 
podpísali. 
 
 
V Bratislave dňa .............................   V Bratislave dňa  ............................. 
 
 
 
PREDÁVAJÚCI:     KUPUJÚCI:  
 
 
     
 
 
 
 
....................................................   .......................................................... 
za Hlavné mesto SR Bratislava                        Vladimír Tur čan 
         Milan  Ftáčnik                   
                primátor  
 
         



   
 

 


