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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

prevod vlastníctva nebytového priestoru č. 801 v bytovom dome na Panskej ul. č. 4 v Bratislave, 
súpis. č. 241, k. ú. Staré Mesto, v celkovej výmere podlahovej plochy 64,79 m2, resp. 62,54 m2, 
za celkovú cenu 13 388,42 Eur a pozemku v podiele 6479/201910 na pozemkoch parc. č. 316/1 
a parc. č. 316/2 za cenu 15 162,49 Eur, t. z. za cenu celkom po zaokrúhlení 28 600,00 Eur, 
stanovených na základe znaleckého posudku č. 33/2014, vyhotoveného znaleckou organizáciou 
FINDEX s.r.o. zo dňa 26.09.2014, právoplatnému nájomcovi nebytového priestoru – spoločnosti 
J&B, spol. s r.o., IČO 36 214 868 („nadobúdateľ“), s podmienkou, že nadobúdateľ podpíše 
zmluvu o prevode vlastníctva nebytového priestoru do 30 dní a kúpnu cenu uhradí v súlade 
s VZN č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v aktuálnom znení. 
V prípade, že nadobúdateľ zmluvu v tomto termíne nepodpíše a kúpnu cenu neuhradí, toto 
uznesenie stratí platnosť. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová   správa 

 
PREDMET  :  Návrh na predaj nebytového priestoru č. 801 na Panskej ul. č. 4  
    v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, spoločnosti J&B, spol. s r.o. so  
    sídlom v Bratislave 
                                                
ŽIADATE Ľ : J&B, spol. s r.o. 
                                               Panská 4 
    811 01 Bratislava 
    IČO: 36 214 868  
 
ŠPECIFIKÁCIA NEBYTOVÉHO PRIESTORU na UL. PANSKÁ 4  
 
Priestor Situovanie Výmera Situované na 

pozemku parc. č.  
Podiel na 
spoločných 
častiach 
bytového domu 

NB 801 suterén 64,79 m2, resp. 
62,54 m2 

316/1, priľahlý 
pozemok parc. 
č. 316/2 

6479/201910 

 
SKUTKOVÝ   STAV    
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – nebytového 
priestoru uvedeného v špecifikácii. HM SR BA je vlastníkom ešte jedného nebytového priestoru 
v tomto objekte – NP č. 807. Ostatné byty a nebytové priestory sú v súkromnom vlastníctve. 
 Na nebytový priestor uvedený v špecifikácii bola so žiadateľom platne uzatvorená 
nájomná zmluva č. 07 83 00 54 11 00 zo dňa 19.04.2011.   
 Predávaný nebytový priestor má na dokumentoch uvádzanú výmeru 64,79 m2, výmera 
bytu po meraní znaleckou organizáciou podľa znaleckého posudku nižšie je približne 62,54 m2. 
Ide o odchýlku cca 3,5%, pričom tento rozdiel je v zmysle znaleckého posudku uvedeného v Čl. 
6 ods. 2 z hľadiska ohodnotenia nebytového priestoru nepodstatný  a je sčasti spôsobený 
nerovným povrchom a zakrivením. 
 Znaleckým posudkom č. 33/2014 vyhotoveným znaleckou organizáciou FINDEX s.r.o. 
zo dňa 26.09.2014, bol spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6479/201910 na pozemku parc. č.  
316/1 (tomuto podielu prislúcha výmera cca 14,22 m2) ocenený sumou 11 327,12 Eur a na 
pozemku parc. č. 316/2 (tomuto podielu prislúcha výmera cca 4,81 m2) sumou 3 835,37 Eur. 
Celková kúpna cena nebytového priestoru bola vyššie uvedeným znaleckým posudkom 
odhadnutá na sumu 28 550,91 Eur, po zaokrúhlení na sumu 28 600,00 Eur.ä 
 Na liste vlastníctva je zapísaná ťarcha – vecné bremeno – právo prechodu cez pozemok 
parc. č. 316/2 v prospech vlastníkov a užívateľov domov Panská č. 2 a Hlavné nám. č. 5. 
 Predaj nebytového priestoru spolu s príslušnými podielmi na pozemkoch, spoločných 
častiach a zariadeniach domu a na príslušenstve uvedených v špecifikácii sa uskutočňuje 
podľa zákona 182/1993 Z. z. v spojení s VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995.  
 V zmluve o prevode vlastníctva konkrétneho nebytového priestoru bude zakotvená 
povinnosť nadobúdateľa pristúpiť k aktuálnej zmluve o výkone správy domu, ktorú si zvolili 
vlastníci priestorov v dome na Panskej ul. 4 v Bratislave. 
 Na záver uvádzame, že žiadateľ má k dnešnému dňu voči Hlavnému mestu SR Bratislave 
evidované nedoplatky vo výške 882,87 Eur. V súčasnosti prebieha aktívna komunikácia medzi 
žiadateľom – dlžníkom a HM SR BA o úhradu predmetnej pohľadávky.  
 



 
 
 Predaj nebytového priestoru, o ktorého kúpu sa žiadateľ uchádza, resp. podpísanie kúpnej 
zmluvy, bude podmienený predchádzajúcim sa preukázaním úhrady predmetnej pohľadávky.  
 
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 nebytového priestoru č. 801 na Panskej ul. č. 4 v Bratislave, k.ú. Staré 
Mesto, spoločnosti J&B, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave“. 
 

























Kúpna zmluva 
č. 0488 ...... 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: 488....14 
IČO:   603 481 

 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
a 
 
 J&B, spol. s r.o. 
            Panská 4, 811 01 Bratislava 
 zastúpená:     JUDr. Ladislav Jančo, konateľ 

Peňažný ústav:   
Číslo účtu (IBAN):  

 BIC-SWIFT: 
 IČO: 36 214 868  
 
 

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

 
 

Čl. 1 
Predmet kúpnej zmluvy 

  
1) Predmetom kúpnej zmluvy je prevod: 
a) nebytového priestoru NB 801 vo výmere 64,79 m2, nachádzajúceho sa v dome súp. č. 241 
na Ul. Panská 4, okrem Bratislava, k.ú. Staré Mesto, na parcele č. 316/1 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 443 m2, evid. na LV č. 6449 („nebytový priestor“), 
 
b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu vo veľkosti 
6479/201910, 
 
c) spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. č. 316/1 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 443 m2, a parc. č. 316/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 150 m2  vo veľkosti 
6479/201910, 
 
d) spoluvlastníckeho podielu  na spoločných častiach domu a príslušenstve domu, ktoré nie sú 
stavebnou súčasťou domu („príslušenstvo“), 
 
všetko spolu ako „nehnuteľnosti“. 
 
 2) Vlastníctvo nebytového priestoru, spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných 
zariadení domu, príslušenstva a pozemku predávajúci nadobudol na základe zákona č. 
138/1991 Zb.  
 



 3) Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy väčšinou prítomných poslancov na svojom zasadnutí v dňoch ........ uznesením   č.  
............... 
 

 
Čl. 2 

Popis a rozloha nebytového priestoru 
 
 1)  Predávaný nebytový priestor má na dokumentoch uvádzanú výmeru 64,79 m2, 
výmera bytu po meraní je približne 62,54 m2. Ide o odchýlku cca 3,5%, pričom tento rozdiel 
je v zmysle znaleckého posudku uvedeného v Čl. 6 ods. 2 z hľadiska ohodnotenia nebytového 
priestoru nepodstatný  a je sčasti spôsobený nerovným povrchom a zakrivením.  
 
 2) Schéma pôdorysu a legenda miestnosti je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej 
zmluvy.  
 
 

Čl. 3 
Určenie a popis spoločných častí, spoločných zariadení domu a príslušenstva 

 
 1) S vlastníctvom nebytového priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí 
a spoločných zariadení domu a príslušenstva. 
 
 2) Spoločnými časťami domu sú najmä, ale nie výlučne: 
základy domu, strecha a krov, obvodové múry, priečelie a drevená vstupná brána, podbránie, 
vchod pre byty, vchod pre pivnice, chodby a schodiskový priestor, chodby k pivničným 
kobkám, 4 pavlače, vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, tri svetlíky. 
 
 3) Spoločnými zariadeniami domu sú najmä, ale nie výlučne: 
výťah, bleskozvody, 4 komínové telesá, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová 
prípojka, elektro prípojka, telefónna prípojka, spoločné prízemné priestory, spoločné 
suterénne priestory, hlavný uzáver vody, hlavný uzáver plynu. 
 
 4) Príslušenstvom domu je najmä, ale nie výlučne, kanalizačná šachta. 
 
 5) Predávajúci s nebytovým priestorom predáva kupujúcemu spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve v podiele 
6479/201910. 
 
 6) Priečka oddeľujúca predávaný nebytový priestor je v podielovom spoluvlastníctve 
vlastníka predávaného nebytového priestoru  a vlastníka/ov susedného nebytového priestoru.  
 
 

Čl. 4 
Technický stav nebytového priestoru 

 
 1) Kupujúci nepožiadal predávajúceho o vyhotovenie znaleckého posudku s uvedením 
opráv, ktoré je treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch v zmysle § 5 
ods. 1f) zákona č. 182/1993 Z. z.  
 
 2) Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom 
predmetu prevodu, jeho stav mu je dobre známy a nebytový priestor vrátane 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu 
a príslušenstva v tomto stave, ako leží a beží, kupuje. 
 



 3) Kupujúci vyhlasuje, že mu je známa ťarcha – vecné bremeno – právo prechodu cez 
pozemok parc. č. 316/2 v prospech vlastníkov a užívateľov domov Panská č. 2 a Hlavné nám. 
č. 5, zapísaná na liste vlastníctva. 
 
 
 4) Kupujúci vyhlasuje, že má vedomosť, že pozemky parc. č. 316/1 a parc. č. 316/2 sú 
súčasťou územia pamiatkovej rezervácie a dom na Ul. Panská 4 je národnou kultúrnou 
pamiatkou, evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. 
 

5) Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, 
bremená ani iné právne povinnosti. 
 
 6) 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. 5 
Úprava práv k pozemku 

  
 1) Pozemky parc. č.  316/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 443 m2, a parc. č. 
316/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 150 m2  sú v podielovom spoluvlastníctve 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. 
 
 2) Predávajúci spolu s nebytovým priestorom predáva kupujúcemu aj spoluvlastnícky 
podiel na zastavanom  a priľahlom pozemku vo veľkosti 6479/201910. 
 
  

Čl. 6 
Cena nebytového priestoru  a pozemku 

 
 1) Predávajúci predáva kupujúcemu nebytový priestor vrátane spoluvlastníckeho 
podielu na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, príslušenstve 
a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom a na priľahlom pozemku v zmysle príslušných 
článkov tejto zmluvy za sumu 28 550,91 Eur, po zaokrúhlení za sumu 28 600,00 Eur. Táto 
cena pozostáva z ceny: 
a) nebytového priestoru , ktorá je 13 388,42 Eur, 
b) spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku a na priľahlom pozemku, ktorá je 
15 162,49 Eur. 
 
 2) Znaleckým posudkom č. 33/2014 vyhotoveným znaleckou organizáciou FINDEX 
s.r.o. zo dňa 26.09.2014, bol nebytový priestor č. 801 ocenený sumou 13 388,42 Eur a 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6479/201910 na pozemku parc. č.  316/1 (tomuto podielu 
prislúcha výmera cca 14,22 m2) ocenený sumou 11 327,12 Eur a na pozemku parc. č. 316/2 
(tomuto podielu prislúcha výmera cca 4,81 m2) sumou 3 835,37 Eur a. Celková kúpna cena 
nehnuteľnosti bola vyššie uvedeným znaleckým posudkom odhadnutá na sumu 28 550,91 
Eur, po zaokrúhlení na sumu 28 600,00 Eur. 
 
 3) Kupujúci nebytový priestor vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach domu, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve, zastavanom pozemku a na 
priľahlom pozemku za uvedenú cenu kupuje. 
 

Čl. 7 
Platobné podmienky 

  
1) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške 28 600,00 Eur  na  



číslo účtu predávajúceho: (IBAN):  SK8975000000000025826343, vedený 
v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol č. 48..........., naraz do 30 dní 
odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy obomi zmluvnými stranami. 
 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas 
celkovú 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. (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a predávajúci je 
oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo výške 
presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto je kupujúci v prípade neuhradenia celkovej 
kúpnej ceny riadne a včas povinný zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky 
z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
 

3) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 33/2014 vo výške 200,00 EUR 
uhradí 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.......... 

 
4) Kupujúci čestne prehlasuje, že k dátumu podpísania kúpnej zmluvy má voči 

predávajúcemu, resp. správcovi domu vysporiadané všetky úhrady nájomného vrátane 
poplatkov za energie.    
 

Čl. 8 
Správa domu 

 
Kupujúci vyhlasuje, že ako vlastník nebytového priestoru pristupuje k zmluve o výkone 
správy podľa požiadaviek § 5 ods. 1g), ako aj ďalších príslušných ustanovení zákona č. 
182/1993 Z. z.  
 

Čl. 9 
Záverečné ustanovenia 

 
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. 7 kúpnej zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny 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. 7 kúpnej zmluvy. 
 
 3) Kupujúci nadobudnú vlastníctvo k  nehnuteľnostiam 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 
kupujúci pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    

 
6) Kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a  zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 
 



7) 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. 

 
 8) Kúpna zmluva je vyhotovená v 8 (ôsmych) exemplároch, z ktorých 2 (dva) 
exempláre budú predložené Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor, k návrhu na 
vklad vlastníckeho práva, 6 (šesť) rovnopisov obdrží predávajúci. Kupujúci obdrží po podpise 
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností 
vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy, rovnopis kupujúcemu predávajúci odovzdá až po podaní 
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
 9) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, kúpnu 
zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, kúpna zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, kúpnu 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                     J&B, spol. s r.o. 
         Milan  Ftáčnik                   JUDr. Ladislav Jančo 
                primátor        konateľ 
 
                 



   


