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NÁVRH   UZNESENIA 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

1. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod rozostaveného objektu „SO – 06 Vodojem 2 
x 5000 m³“ ako stavebného objektu stavby „Vodovod Devínska Nová Ves II. stavba“ vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, postaveného na pozemkoch registra  „C“ v k. ú. 
Devín, parc. č. 1371/5, LV č. 2672, parc. č. 1371/26, LV č. 3820, a časti parc. č. 1372/1 vo 
výmere cca 54 m², LV č. 811, ako aj postúpenie práv a prevod všetkých záväzkov a povinností 
vyplývajúcich z Územného rozhodnutia č. 2380/154/24/84 zo dňa 21. 08. 1984 a Stavebného 
povolenia č. Vod 1696/405-86 zo dňa 11. 06. 1986, vzťahujúcich sa výlučne na rozostavaný 
objekt „SO – 06 Vodojem 2 x 5000 m³“, spoločnosti Lomnická, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 
Bratislava, IČO 35837403, za kúpnu cenu 144 000,00 Eur. 
 
2. Započítanie kúpnej ceny 144 000,00 Eur stanovenej znaleckým posudkom č. 55/2015, 
vyhotoveným dňa 26. 10. 2015 znaleckou organizáciou FINDEX, s.r.o., s bezdôvodným 
obohatením v sume 74 485,00 Eur stanoveným podľa znaleckého posudku č. 34/2017, 
vyhotoveným dňa 25. 07. 2017 Ing. Dušanom Holíkom, 
 
s podmienkami: 
 
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. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy  
obidvoma zmluvnými stranami. 
 
Rozostavaný objekt „SO – 06 Vodojem 2 x 5000 m³“ postavený na pozemkoch registra „C“ 
v k. ú. Devín, parc. č. 1371/5, LV č. 2672, parc. č. 1371/26, LV č. 3820, a časti parc. č. 1372/1 
vo výmere cca 54 m², LV č. 811, je objektom stavby „Vodovod Devínska Nová Ves II. stavba“. 
Táto stavba bola realizovaná na základe Územného rozhodnutia o umiestnení stavby                            
č. 2380/154/24/84 zo dňa 21. 08. 1984 a Stavebného povolenia č. Vod 1696/405-86 zo dňa 
11. 06. 1986. Stavba nebola nikdy dokončená, jej výstavba bola pozastavená v roku 1991 
Uznesením vlády SR č. 60. V súčasnosti sa nachádza v zlom technickom stave a chátra. 
  
Rozostavaný objekt „SO – 06 Vodojem 2 x 5000 m³“ stavby „Vodovod Devínska Nová Ves II. 
stavba“ sa prevádza do vlastníctva spoločnosti Lomnická, s.r.o. v súlade s predloženou plnou 
mocou. Cieľom prevodu je výlučne majetkovoprávne usporiadanie vlastníckeho vzťahu 
k rozostavanému objektu „SO – 06 Vodojem 2 x 5000 m³“ s vlastníckymi vzťahmi k pozemkom 
registra „C“ v k. ú. Devín, parc. č. 1371/5 a parc. č. 1371/26, na ktorých táto stavba stojí.  
 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom v Bratislave, o prevádzaný rozostavaný 
objekt „SO – 06 Vodojem 2 x 5000 m³“ nemá záujem.  
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 
PREDMET: Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

rozostavanej stavby vodojemu bez súpisného čísla na pozemkoch parc. č. 
1371/5, parc. č. 1371/26 a parc. č. 1372/1, k. ú. Devín.   

 
ŽIADATEĽ:  Lomnická, s.r.o. 
 Dvořákovo nábrežie 10 
 Bratislava 
 IČO 35837403   
      
     KPRHT 4, s. r. o. 

  Dvořákovo nábrežie 10 
                                     Bratislava 
     IČO 36864919  
     (zastúpená spoločnosťou Lomnická, s.r.o.) 
  
ŠPECIFIKÁCIA  STAVBY 
 
rozostavaná stavba vodojemu 2x 5000 m³ objekt stavby „Vodovod Devínska Nová Ves 
2.stavba“  
nedokončená stavba bez súpis. č., neevidovaná v KN  
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy na základe územného rozhodnutia                                 
č. 2380/154/24/84 zo dňa 21. 08. 1984 a stavebného povolenia č. Vod 1696/405-86 zo dňa 
11. 06. 1986       
vedená GIB-om v evidencii kapitálových výdavkov hlavného mesta  
  
postavená na pozemkoch reg. „C“, k. ú. Devín 
 
parc.  č.         druh pozemku       výmera v m2   LV č.       vlastník        
1371/5            ostatné plochy                       3083             2672        Lomnická, s.r.o.  
1371/26          ostatné plochy   686               3820        KPRHT 4, s. r. o. 
1372/1       zastavané plochy a nádvoria          54                               811       BVS, a.s.   
                spolu: 3 823 m2 
   

- hlavné mesto SR Bratislava k pozemkom pod stavbou nemá žiadny právny vzťah 
 

SKUTKOVÝ STAV  
  
Predmet žiadosti 
Návrh na predaj rozostavanej stavby vodojemu 2x 5000 m³ objektu SO 06 stavby „Vodovod 
Devínska Nová Ves 2.stavba“  
 
Dôvod a účel žiadosti 
Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej len „hlavné mesto) je vlastníkom objektu vodojemu stavby 
„Vodovod Devínska Nová Ves 2.stavba“. Táto stavba nemá pridelené žiadne súpisné číslo a nie 
je evidovaná v katastri nehnuteľností. Ide o nedokončenú stavbu.  
 
Stavba vodovodu bola povolená územným rozhodnutia č. 2380/154/24/84 zo dňa 21. 08. 1984 
a stavebným povolením č. Vod 1696/405-86 zo dňa 11. 06. 1986. Stavba bola do konca roku  
1990 financovaná zo štátneho rozpočtu. Rozpracovaná bola len na 80 %. 
 



V roku 1991 bolo dohodnuté medzi primátorom hlavného mesta SR Bratislavy a ministrom 
lesného a vodného hopodárstva dokončenie stavby. Dostavbu malo realizovať hlavné mesto a 
finančné prostriedky mal poskytnúť štát. Z dôvodu neposkytnutia finančných prostriedkov zo 
strany štátu, dostavba nebola nikdy zrealizovaná.       
 
V súčasnosti je stavba v zlom technickom stave a chátra.  
 
Stavba je postavená na troch pozemkoch reg. „C“, parc. č. 1371/5 vo vlastníctve spoločnosti  
Lomnická, s.r.o., parc. č. 1371/26 vo vlastníctve spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. a parc. č. 1372/1 
vo vlastníctve Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Hlavné mesto nemá k pozemkom pod 
stavbou žiadny právny vzťah. 
 
Žiadateľ má záujem o kúpu stavby vodovodu od roku 2014. Nakoľko v tomto období prebiehali 
medzi hlavným mestom a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (ďalej len BVS, a.s.) 
rokovania o prevode viacerých stavieb vodovodov na BVS, a.s., nebola žiadosť spracovaná do 
materiálu. 
 
Výsledkom rokovaní medzi hlavným mestom a BVS, a.s., bola Zmluva o uzavretí budúcej 
zmluvy o prevode majetku uzatvorená dňa 04. 12. 2014. Podľa tejto zmluvy mali byť na BVS, 
a.s. v budúcnosti prevedené viaceré vodné stavby. Samotná zmluva o prevode majetku však 
podpísaná nebola.  
 
K navrhovanému prevodu stavby sa vyjadrila aj spoločnosť BVS, a.s., ktorá o danú stavbu nemá 
záujem.         
     
Spoločnosť Lomnická, s.r.o. zastupuje v tomto konaní aj spoločnosť KPHRT 4, s. r. o. podľa 
predloženej plnej moci.  Má záujem o : 
 
▪ kúpu rozostavanej stavby vodojemu, ktorý bol ako SO 06 súčasťou stavby „Vodovod Devínska 
Nová Ves 2.stavba“ za cenu 144 000, Eur stanovenú znaleckým posudkom č. 55/2015 
vypracovaným znaleckou organizáciou FINDEX s.r.o., Ing. Petrom Skákalom (zadávateľom 
znaleckého posudku bolo hlavné mesto) 
 
a   
 
▪ zaplatenie bezdôvodného obohatenia v sume 74 485,00, Eur stanovenej podľa znaleckého 
posudku č. 34/2017 vyhotoveným znalcom Ing. Dušanom Holíkom za užívanie pozemkov parc. 
č. 1371/5 a parc. č. 1371/26 ako dvojnásobok ročnej hodnoty nájmu za rok 2017.   
 
Žiadateľ mal pôvodne záujem o zaplatenie náhrady za bezdôvodné obohatenia stanovené 
znaleckým posudkom č. 34/2017 za obdobie od 19. 06. 2012 do 21. 06. 2017. Tento nárok po 
poukázaní na na § 107 Občianskeho zákonníka zredukoval, na vyššie uvedenú hodnotu.  
 
  
Podľa § 107 Občianskeho zákonníka sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia  
premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu 
a kto sa na jeho úkor obohatil. 
 
To znamená, že v prípade uplatnenia si svojho práva na súde, žiadatelia by mali nárok na 
zaplatenie bezdôvodného obohatenia spôsobeného užívaním ich pozemkov bez právneho dôvodu 
iba vo výške všeobecnej hodnoty nájmu vypočítanej dva roky spätne odo dňa podania žaloby na 
súd. V prípade, že by si uplatnili sumu za dlhšie obdobie užívania, ich nárok by bol zo strany 
hlavného mesta rozporovaný námietkou premlčania.   
 



Vzhľadom k tomu, že stavba vodojemu nie je evidovaná v katastri nehnuteľností, kúpna zmluva 
o jej prevode nebude predmetom katastrálneho konania, a preto jej súčasťou je aj postúpenie 
práv a prevod všetkých záväzkov a povinností vyplývajúcich z územného rozhodnutia                        
č. 2380/154/24/84 zo dňa 21. 08. 1984 a stavebného povolenia č. Vod 1696/405-86 zo dňa 11. 
06. 1986.Toto postúpenie práv a povinností sa vzťahuje výlučne na práva a povinnosti týkajúce 
sa SO 06 stavby vodojemu. 
 
Stanovenie kúpnej ceny  
Kúpna cena stavby je stanovená znaleckým posudkom č. 55/2015 zo dňa 26. 10. 2015, jeho 
zadávateľom bolo hlavné mesto SR Bratislava. Znalecký posudok bol vypracovaný 
spoločnosťou FINDEX, s.r.o., Ing. Petrom Skákalom, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie 
Odhad hodnoty nehnuteľností, vylosovaným formou elektrického náhodného výberu.  
 
Navrhované riešenie  
Predaj stavebného objektu 06 vodojemu stavby „Vodovod Devínska Nová Ves 2.stavba“ 
umiestnenej na pozemkoch prevažne vo vlastníctve žiadateľa navrhujeme schváliť ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. O predaji musí rozhodnúť zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov.  
 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa  
Stavba postavená na pozemkoch reg. „C“ v k. ú. Devín, parc. č. 1371/5, LV č. 2672, parc. č. 
1371/26, LV č. 3820 a časti parc. č. 1372/1, LV č. 811,  je objektom SO 06 stavby „Vodovod 
Devínska Nová Ves 2. stavba“. Stavba bola realizovaná na základe územného rozhodnutia č. 
2380/154/24/84 zo dňa 21. 08. 1984 a stavebného povolenia č. Vod 1696/405-86 zo dňa 11. 06. 
1986. Stavba vodojemu nebola nikdy dokončená, jej výstavba bola pozastavená v roku 1991 
Uznesením vlády SR č. 60. V súčasnosti sa nachádza v zlom technickom stave a chátra.  
 
Rozostavaná stavba vodojemu 2x 5000 m³ objekt SO 06 stavby „Vodovod Devínska Nová Ves 
2.stavba“ sa prevádza do vlastníctva spoločnosti Lomnická, s.r.o., v súlade s predloženou plnou 
mocou. Cieľom prevodu je majetkovoprávne usporiadanie vlastníckeho vzťahu k stavbe 
s vlastníckymi vzťahmi k pozemkom, na ktorých je táto stavba umiestnená.  
 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., nemá záujem o prevádzanú stavbu.   
 
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 reg. „C“ parc. č. 1371/5 a parc. č. 1371/26, k. ú. Devín, 
funkčné využitie územia: vodné hospodárstvo, stabilizované územie.  
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o prevod rozostavanej stavby za rozhodujúce považuje  
stanovisko oddelenia technickej infraštruktúry a spoločnosti BVS, a.s.  
 
Stanovisko technickej infraštruktúry 
S predajom súhlasí. Upozorňuje, že v prípade zmeny funkčného využitia územia bude potrebné 
shválenie zmeny v územnom pláne.  
Stanovisko oddelenia stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích podkladov   
Oddelenie konštatuje, že záujmová lokalita je situovaná vo väzbe na ul. K zlatému rohu, ktorá je 
hlavným dopravným napojením nových rozvojových území Mestskej časti Devín na Devínsku 
cestu a Kremeľskú ulicu. Nakoľko rozvojové lokality sú prioritne určené pre málopodlažnú 
zástavbu formou rodinných domov, prípadná zmena funkčného využitia územia musí byť hlavne 
posudzovaná s výsledkom analýzy potrieb obyvateľov mestskej časti. Oddelenie upozorňuje, na 
absenciu plôch a zariadení občianskej vybavenosti, športu a rekreácie prístupných pre širokú 
verejnosť v týchto rozvojových lokalitách. 



 
Z tohto dôvodu s predajom súhlasí s podmienkou, že v prípade budúcej žiadosti o zmenu 
funkčného využitia územia vymdzeného parc. č. 1371/5 a parc. č. 1371/26 sa nové funkčné 
využitie navrhne pre vybudovanie plôch a zariadení občianskej vybavenosti, športu a rekreácie 
prístupných pre širokú verejnosť a to najmä pre obyvateľov nových rozvojových lokalít.    
 
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 
S predajom súhlasí. 
Oddelenie správy komunikácií 
Bez pripomienok. 
Finančné oddelenie 
Neeviduje voči žiadateľom žiadne pohľadávky. 
Oddelenie legislatívno-právne  
Neeviduje voči spoločnosti Lomnická s.r.o. žiadny spor. 
Stanovisko starostky MČ Bratislava-Devín     
Starostka mestskej časti Devín s navrhovaným predajom súhlasí.  
   
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 10. 09. 2018 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer predať rozostavanú stavbu bez súpisného čísla na pozemkoch v k. ú. Devín 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č.  654/2018 zo dňa 13. 09. 2018 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy prerokovať 
„Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozostavanej 
stavby vodojemu bez súpisného čísla na pozemkoch parc. č. 1371/5, parc. č. 1371/26 a parc. 
č. 1372/1, k. ú. Devín, spoločnosti Lomnická, s.r.o., so sídlom v Bratislave“. 
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KÚPNA ZMLUVA 

A 

 ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A PREVODE POVINNOSTÍ 
uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení, ustanovenia 
§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení, v spojení s ustanoveniami § 

524 a nasl. a § 531 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení  

(ďalej len „Zmluva“) 

 
Zmluvné strany: 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo:   Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava  
Zastúpené:  JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy 
IČO:   603 481 
DIČ:   2020372596 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN:   SK 8975000000000025826343 
BIC/SWIFT:  CEKOSKDX 
Variabilný symbol: [•] 
 
(ďalej len „Predávajúci“ alebo tiež len „Prevodca“ v príslušnom tvare) 
 
a 
 
Lomnická, s.r.o. 
Sídlo:     Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika 
IČO:    35 837 403 
DIČ:     2020226043 
IČ DPH:   SK2020226043 
Bankové spojenie:  [•] 
IBAN:    [•] 
BIC/SWIFT:   [•] 
Zápis:    v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, 
    oddiel: Sro, vložka č.: 26658/B 
Konajúca prostredníctvom: Ing. Moniky Kotorovej, konateľa 
 
(ďalej len „Kupujúci“ alebo tiež len „Nadobúdateľ“ v príslušnom tvare) 
 



(Predávajúci a Kupujúci ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ alebo každý jednotlivo tiež len 
„Zmluvná strana“)    
 
 
ČLÁNOK I 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
1.1. Kupujúci je výlučným vlastníkom  nehnuteľnosti - pozemku C-KN parc. č. 1371/5 

o výmere 3083 m2, ostatné plochy, zapísaného v katastri nehnuteľností vedenom 
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pre okres: Bratislava IV, obec: 
Bratislava – m.č. Devín, kat. úz. Devín na liste vlastníctva č. 2672 (ďalej len „Pozemok 
1“).  
 

1.2. Predávajúci je stavebníkom rozostavaného objektu „SO – 06 Vodojem 2 x 5000 m3“ , 
ktorý je súčasťou inžinierskej stavby „Vodovod Devínska Nová Ves II. Stavba“,  
(rozostavaný objekt „SO – 06 Vodojem 2 x 5000 m3“ ďalej len ako „Stavba“) na 
Pozemku 1 a čiastočne tiež na pozemkoch C-KN (i)  parc. č. 1371/26 o výmere 686 m2, 
ostatné plochy, zapísaného v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom 
Bratislava, katastrálnym odborom pre okres: Bratislava IV, obec: Bratislava – m.č. 
Devín, kat. úz. Devín, na liste vlastníctva č. 3820 (ďalej len „Pozemok 2“), vo 
výlučnom vlastníctve spoločnosti KPRHT 4, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 
811 02 Bratislava, IČO: 36 864 919, zapísanej v Obchodnom registri vedenom 
Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 60567/B (ďalej len „KPRHT 4, 
s.r.o.“) a (ii) parc. č. 1372/1 o výmere 850 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného 
v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym 
odborom pre okres: Bratislava IV, obec: Bratislava – m.č. Devín, kat. úz. Devín na liste 
vlastníctva č. 811 (ďalej len „Pozemok 3“; a spolu s Pozemkom 1 a Pozemkom 2 ďalej 
tiež len „Pozemky“), vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370, zapísanej 
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 
3080/B (ďalej len „BVS, a.s.“). Stavba je ku dňu podpisu tejto Zmluvy zakreslená 
v katastrálnej mape, avšak nie je zapísaná na liste vlastníctva (ani ako rozostavaná 
stavba). Stavba je bez súpisného čísla. Kópia geometrického plánu, ktorým bola 
zameraná Stavba na Pozemkoch, t.j. geometrický plán č. 75/2018 na zameranie 
rozostavanej podzemnej stavby vodojemu na parc.č. 1371/5, 1371/26 a 1372/5, 
vyhotovený dňa 24.05.2018 vyhotoviteľom TRIGON ALFA, spol. s.r.o., 
Zememeračská kancelária, Karloveská 1/F, 841 04 Bratislava, IČO: 35 734 311, Ing. 
Ondrejom Paulikom, autorizačne overeným dňa 24.05.2018 Ing. Vierou Froncovou, 
tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

 



1.3. Umiestnenie Stavby na Pozemkoch a podmienky na umiestnenie Stavby boli určené 
rozhodnutím Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky 
Bratislavy zo dňa 21.02.1984, pod č. [•], ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa [•] (ďalej 
len „Územné rozhodnutie“). 

 
1.4. Výstavba Stavby na Pozemkoch bola povolená, podmienky na realizáciu Stavby boli 

určené a Predávajúci realizáciu Stavby uskutočňuje na základe vodoprávneho 
rozhodnutia vydaného Národným výborom hlavného mesta Slovenskej socialistickej 
republiky Bratislavy dňa 11.06.1986, pod značkou: NVB-OPLVH č. VOD-1696/504-84, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa [•] (ďalej len „Stavebné povolenie“). 

 
1.5. Stavba je rozostavaná približne od roku 1986, a dodnes nebola dokončená. Stavba je 

v súčasnosti v zlom technickom stave, bez možnosti užívania, nie je zabezpečená jej 
správa a jej chátranie významne znižuje jej celkovú životnosť a hodnotu. Stavba je 
realizovaná na cudzích Pozemkoch, ktoré Predávajúci užíva bez právneho titulu 
a bez toho, aby za ich užívanie platil náhradu alebo poskytoval iné plnenie. 

 
1.6. Vzhľadom na skutočnosť, že Predávajúci nemá záujem dokončiť Stavbu ako aj 

vzhľadom na skutočnosť, že Stavba je zväčša realizovaná na Pozemku 1 vo výlučnom 
vlastníctve Kupujúceho, Predávajúci považuje za hospodárne previesť vlastnícke 
právo k Stavbe na Kupujúceho. V súlade s uvedeným sa Zmluvné strany dohodli na 
odplatnom prevode vlastníckeho práva k Stavbe v prospech Kupujúceho za 
podmienok uvedených nižšie v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli na prevode 
vlastníckeho práva k Stavbe v prospech Kupujúceho ku dňu [•] (ďalej len „Rozhodný 
deň“). Obsah tejto Zmluvy, a teda aj prevod vlastníckeho práva k Stavbe, schválilo 
Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa [•] 
uznesením č. [•]. Uznesenie Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy 
v zmysle predchádzajúcej vety tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. 

 
1.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Nadobúdateľ bude po nadobudnutí vlastníckeho 

práva k Stavbe pokračovať v realizácii Stavby namiesto Prevodcu alebo uskutoční jej 
zmenu, alebo Stavbu odstráni. Z uvedeného dôvodu Prevodca (okrem prevodu 
vlastníckeho práva k Stavbe) na Nadobúdateľa postúpi tiež všetky práva a prevedie 
všetky povinnosti vyplývajúce Prevodcovi z Územného rozhodnutia a Stavebného 
povolenia v ich časti týkajúcej sa Stavby. 

 
1.8. Nakoľko Územné rozhodnutie a Stavebné povolenie v ich časti týkajúcej sa Stavby sú 

potrebné pre Nadobúdateľa za účelom realizácie (dokončenia) Stavby alebo 
uskutočnenia jej zmeny, alebo jej odstránenia, Nadobúdateľ má záujem a Prevodca 
súhlasí s postúpením všetkých práv a prevodom všetkých záväzkov a povinností 
vyplývajúcich Prevodcovi z Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia v ich 



časti týkajúcej sa Stavby z Prevodcu na Nadobúdateľa, vrátane práv a povinností z 
nich vyplývajúcich a s nimi súvisiacich (výlučne v rozsahu týkajúcom sa Stavby). 
Zmluvné strany sa preto dohodli na postúpení všetkých práv a prevode všetkých 
záväzkov a povinností vyplývajúcich Prevodcovi z Územného rozhodnutia 
a Stavebného povolenia v ich časti týkajúcej sa Stavby k Rozhodnému dňu.   

 
1.9. Predávajúci si za účelom získania povolení a realizácie Stavby zabezpečil aj 

vyhotovenie dokumentácie (a to od stupňa projektovej dokumentácie pre vydanie 
Územného rozhodnutia až po stupeň stavebnej (realizačnej) projektovej 
dokumentácie), bližšie špecifikovanej v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len 
„Dokumentácia“). 

 
1.10. Nakoľko Dokumentácia ako aj práva a povinnosti z nej vyplývajúce a s ňou súvisiace 

v časti týkajúcej sa Stavby sú potrebné pre Nadobúdateľa za účelom realizácie 
(dokončenia) Stavby alebo uskutočnenia jej zmeny, alebo jej odstránenia, 
Nadobúdateľ má záujem a Prevodca súhlasí s prevodom vlastníckeho práva k 
Dokumentácii ako aj s postúpením všetkých práv a prevodom všetkých povinností 
z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich v časti týkajúcej sa Stavby z Prevodcu na 
Nadobúdateľa. Zmluvné strany sa preto dohodli na prevode vlastníckeho práva k 
Dokumentácií ako aj na postúpení všetkých práv a prevode všetkých povinností z nej 
vyplývajúcich a s ňou súvisiacich v časti týkajúcej sa Stavby k Rozhodnému dňu. 

 
1.11. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti uzatvárajú Zmluvné strany túto Zmluvu. 
 
 
ČLÁNOK II 
PREDMET ZMLUVY 
 
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k Stavbe 

z Predávajúceho na Kupujúceho. 
 

2.2. Predmetom tejto Zmluvy je ďalej stanovenie rozsahu a podmienok odplatného 
postúpenia práv a prevodu povinností vyplývajúcich Prevodcovi z Územného 
rozhodnutia a Stavebného povolenia v ich časti týkajúcej sa Stavby z Prevodcu na 
Nadobúdateľa. 

 
2.3. Predmetom tejto Zmluvy je tiež stanovenie rozsahu a podmienok odplatného 

prevodu vlastníckeho práva k Dokumentácii ako aj postúpenia práv a prevodu 
povinností z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich v časti týkajúcej sa Stavby 
z Prevodcu na Nadobúdateľa. 

 



 
ČLÁNOK III 
PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K STAVBE 
 
3.1. Predávajúci touto Zmluvou odplatne prevádza Stavbu do výlučného vlastníctva 

Kupujúceho a Kupujúci Stavbu kupuje, čím sa za podmienok uvedených v tejto 
Zmluve stane výlučným vlastníkom Stavby. 
 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Stavbe 
s účinnosťou k Rozhodnému dňu. To znamená, že dňom, v ktorom nastane 
Rozhodný deň sa Kupujúci stáva vlastníkom Stavby. 

 
3.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Stavbu kúpnu cenu vo výške 

a spôsobom podľa článku VI tejto Zmluvy. 
 
 
ČLÁNOK IV 
POSTÚPENIE PRÁV A PREVOD POVINNOSTÍ  Z ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA 
A STAVEBNÉHO POVOLENIA 
 
4.1. Prevodca touto Zmluvou odplatne postupuje všetky práva a prevádza všetky 

záväzky a povinnosti vyplývajúce Prevodcovi z Územného rozhodnutia 
a Stavebného povolenia v ich časti týkajúcej sa (v rozsahu) Stavby na Nadobúdateľa, 
a to s účinnosťou k Rozhodnému dňu. 
 

4.2. Nadobúdateľ týmto prijíma a preberá všetky práva a povinnosti vyplývajúce 
Prevodcovi z Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia v ich časti týkajúcej sa 
(v rozsahu) Stavby, a v tomto rozsahu vstupuje do právneho postavenia Prevodcu 
ako navrhovateľa a stavebníka Stavby, a to s účinnosťou k Rozhodnému dňu. 

 
4.3. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevodcovi odplatu za postúpenie práv a prevod 

povinností vyplývajúcich Prevodcovi z Územného rozhodnutia a Stavebného 
povolenia v ich časti týkajúcej sa (v rozsahu) Stavby vo výške a spôsobom podľa 
článku VI tejto Zmluvy. 

 
4.4. V súvislosti s postúpením práv a prevodom záväzkov a povinností vyplývajúcich 

Prevodcovi z Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia v ich časti týkajúcej sa 
(v rozsahu) Stavby sa Prevodca zaväzuje poskytnúť Nadobúdateľovi všetku 
súčinnosť, ktorej poskytnutie je nevyhnutné pre uskutočnenie zmeny v osobe 
navrhovateľa a stavebníka Stavby v zmysle príslušných právnych predpisov.  

 



4.5. Navrhovateľom a stavebníkom všetkých ostatných stavieb (stavebných objektov), na 
ktoré sa vzťahuje Územné rozhodnutie a/alebo Stavebné povolenie, iných než Stavby 
(ako je definovaná v tejto Zmluve), zostáva Prevodca.  

 
 
ČLÁNOK V 
PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K DOKUMENTÁCII, POSTÚPENIE PRÁV 
A PREVOD POVINNOSTÍ Z DOKUMENTÁCIE 
 
5.1. Prevodca touto Zmluvou odplatne prevádza vlastnícke právo k Dokumentácii ako aj 

postupuje všetky práva a prevádza všetky záväzky a povinnosti z nej vyplývajúce 
a s ňou súvisiace v časti týkajúcej sa (v rozsahu) Stavby na Nadobúdateľa, a to 
s účinnosťou k Rozhodnému dňu. 
 

5.2. Nadobúdateľ týmto prijíma a preberá vlastnícke právo k Dokumentácii ako aj všetky 
práva a povinnosti z nej vyplývajúce a s ňou súvisiace v časti týkajúcej sa (v rozsahu) 
Stavby, a v tomto rozsahu vstupuje do právneho postavenia Prevodcu, a to 
s účinnosťou k Rozhodnému dňu. 

 
5.3. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevodcovi odplatu za prevod vlastníckeho práva 

k Dokumentácii ako aj postúpenie práv a prevod povinností z nej vyplývajúcich 
a s ňou súvisiacich v časti týkajúcej sa (v rozsahu) Stavby vo výške a spôsobom podľa 
článku VI tejto Zmluvy. 

 
5.4. V súvislosti s postúpením práv a prevodom záväzkov a povinností vyplývajúcich 

a súvisiacich s Dokumentáciou v časti týkajúcej sa (v rozsahu) Stavby sa Prevodca 
zaväzuje poskytnúť Nadobúdateľovi všetku súčinnosť pri a/alebo v súvislosti 
s uplatňovaním práv a plnením povinností Nadobúdateľa v zmysle príslušných 
právnych predpisov. 

 
5.5. Pre prípad, že prostredníctvom Dokumentácie týkajúcej sa Stavby je vyjadrené 

autorské dielo, Prevodca týmto bezodplatne udeľuje Nadobúdateľovi nevýhradnú 
sublicenciu na použitie Dokumentácie alebo akejkoľvek jej časti týkajúcej sa Stavby 
na všetky spôsoby použitia známe v čase nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, a to 
najmä, ale nie výlučne, na: 

 
5.5.1. prípravu, realizáciu (vrátane realizácie stavebných úprav), správu a užívanie 

Stavby podľa Dokumentácie; 
5.5.2. modifikovanie a aktualizovanie Dokumentácie týkajúcej sa Stavby, prípadne 

na zaradenie alebo spojenie Dokumentácie alebo jej časti týkajúcej sa Stavby 
s iným autorským dielom alebo súborným dielom; 



5.5.3. vykonanie všetkých a akýchkoľvek stavebných úprav a/alebo udržiavacích 
prác Stavby, ktorá je vyjadrením Dokumentácie, ktoré zároveň môžu znížiť jej 
hodnotu a/alebo funkčné využitie a môžu zasiahnuť do autorských práv, 
najmä rekonštrukcia, nadstavba, prístavba, čiastočná alebo úplná asanácia 
Stavby a pod., 

5.5.4. obstaranie príslušných povolení na realizáciu Stavby podľa Dokumentácie; 
5.5.5. zverejnenie Dokumentácie alebo jej časti týkajúcej sa Stavby s uvedením 

označeným projektanta (resp. autora/spoluautorov) na vyhotovených 
rozmnoženinách Dokumentácie alebo pri inom spôsobe jej použitia; 

5.5.6. verejné vystavenie Dokumentácie alebo jej časti týkajúcej sa Stavby v prípade 
ich medializácie (prostredníctvom rozhlasu, televízie, internetu a reklamných 
materiálov); a  

5.5.7. vyhotovovanie rozmnoženín Dokumentácie alebo jej časti týkajúcej sa Stavby 
akýmkoľvek spôsobom alebo v akejkoľvek forme; 

 
a to všetko v neobmedzenom rozsahu (a to územne, vecne, časovo aj množstvovo t.j. 
pokiaľ ide o počet vyhotovení alebo použití) a na celú dobu trvania majetkových práv 
autora/spoluautorov k Dokumentácii alebo jej časti týkajúcej sa Stavby podľa 
príslušných právnych predpisov, najmä zák. č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon v znení 
neskorších predpisov. 

 
 
ČLÁNOK VI 
KÚPNA CENA A ODPLATA  
 
6.1. Všeobecná hodnota Stavby bola určená na základe znaleckého posudku č. 55/2015 zo 

dňa 26.10.2015 vypracovaného znaleckou organizáciou FINDEX s.r.o., Čajakova 21, 
811 05 Bratislava, ev. č.: 900266, spracovateľom Ing. Petrom Skákalom, PhD., znalcom 
v odbore stavebníctvo vo výške 144.200,27 EUR (slovom: jeden sto štyridsaťštyri tisíc 
dvesto eur a dvadsaťsedem eurocentov). Uvedený znalecký posudok tvorí Prílohu č. 
3 tejto Zmluvy. 
 

6.2. Zmluvné strany sa dohodli na primeranej kúpnej cene za Stavbu ako celok vo výške 
[•] EUR (slovom [•] eur) (ďalej len „Kúpna cena“). Kúpna cena vychádza zo 
znaleckého posudku špecifikovaného v predchádzajúcom bode. 

 
6.3. Odplata za postúpenie práv a prevod povinností z Územného rozhodnutia 

a Stavebného povolenia v ich časti týkajúcej sa (v rozsahu) Stavby je stanovená 
symbolicky vo výške 100,- EUR (slovom jeden sto eur) (ďalej len „Odplata 1“). 

 



6.4. Odplata za prevod vlastníckeho práva k Dokumentácii ako aj za postúpenie práv 
a prevod povinností z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich v časti týkajúcej sa (v 
rozsahu) Stavby  je stanovená symbolicky vo výške 100,- EUR (slovom jeden sto eur) 
(ďalej len „Odplata 2“). 

 
6.5. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Kúpnu cenu, Odplatu 1 a Odplatu 2, všetko v plnej 

výške, bankovým prevodom na účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, 
jednou platbou zrealizovanou do 30 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto 
Zmluvy. 

 
6.6. Zmluvné strany potvrdzujú, že výška Kúpnej ceny, Odplaty 1 a Odplaty 2 

zodpovedajú stavu a budúcemu nakladaniu so Stavbou a Zmluvné strany považujú 
výšku Kúpnej ceny, Odplaty 1 a Odplaty 2 za primeranú. 

 
 
ČLÁNOK VII 
ODPLATA ZA UŽÍVANIE A DOHODA O ZAPOČÍTANÍ 
 
7.1. Predávajúci neplatí žiadnu náhradu ani neposkytuje iné plnenie Kupujúcemu za 

užívanie Pozemku 1 a realizáciu Stavby na Pozemku 1 (ani takúto náhradu alebo iné 
plnenie Kupujúcemu nikdy neposkytoval), čím Predávajúci získal majetkový 
prospech. V súvislosti s uvedeným vznikol Kupujúcemu nárok na vydanie 
bezdôvodného obohatenia spočívajúceho v náhrade za užívanie Pozemku 1 pod 
Stavbou Predávajúcim bez právneho titulu za obdobie [•], ktorá bolo ku dňu 
uzatvorenia tejto Zmluvy stanovená znaleckým posudkom č. [•] zo dňa [•], 
vypracovaným [•] na sumu vo výške [•] EUR/m2 za rok; celkový nárok Kupujúceho 
za užívanie Pozemku 1 v uvedenom období Predávajúcim predstavuje sumu [•] EUR 
(slovom [•] eur). Predávajúci rovnako neplatí žiadnu náhradu ani neposkytuje iné 
plnenie spoločnosti KPRHT 4, s.r.o. za užívanie Pozemku 2 a realizáciu Stavby na 
Pozemku 2 (ani takúto náhradu alebo iné plnenie spoločnosti KPRHT 4, s.r.o. nikdy 
neposkytoval), čím Predávajúci získal majetkový prospech. V súvislosti s uvedeným 
vznikol spoločnosti KPRHT 4, s.r.o. nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia 
spočívajúceho v náhrade za užívanie Pozemku 2 pod Stavbou Predávajúcim bez 
právneho titulu za obdobie [•], ktorá bolo ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy 
stanovená znaleckým posudkom č. [•] zo dňa [•], vypracovaným [•] na sumu vo 
výške [•] EUR/m2 za rok; celkový nárok Kupujúceho za užívanie Pozemku 2 
v uvedenom období Predávajúcim predstavuje sumu [•] EUR (slovom [•] eur). 
Kupujúci zároveň týmto vyhlasuje, že nárok KPRHT 4, s.r.o. na vydanie 
bezdôvodného obohatenia spočívajúceho v náhrade za užívanie Pozemku 2 pod 
Stavbou Predávajúcim bez právneho titulu v zmysle predchádzajúcej vety, bol 
prevedený na Kupujúceho, a preto je Kupujúci oprávnený prijať plnenia z uvedeného 



nároku v plnom rozsahu. V súlade s uvedeným vyššie má Kupujúci voči 
Predávajúcemu nárok na úhradu peňažnej sumy v celkovej výške [•] EUR (slovom 
[•] eur) (ďalej len „Odplata za užívanie“). Predávajúci sa zaväzuje uhradiť 
Kupujúcemu peňažnú sumu podľa predchádzajúcej vety v plnej výške bankovým 
prevodom na účet Kupujúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy. Znalecké posudky uvedené v tomto bode 
Zmluvy tvoria Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.  
 

7.2. Predávajúcemu vznikne pohľadávka voči Kupujúcemu v celkovej výške [•] EUR 
(slovom [•] eur), a to v súlade so záväzkom Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu 
Kúpnu cenu, Odplatu 1 a Odplatu 2 v zmysle tejto Zmluvy (ďalej len „Pohľadávka 
1“). 

 
7.3. Kupujúcemu vznikne pohľadávka voči Predávajúcemu v celkovej výške [•] EUR 

(slovom [•] eur), a to v súlade so záväzkom Predávajúceho zaplatiť Kupujúcemu 
Odplatu za užívanie v zmysle tejto Zmluvy (ďalej len „Pohľadávka 2“, a spolu 
s Pohľadávkou 1 ďalej tiež len „Pohľadávky“). 

 
7.4. Zmluvné strany vzájomne uznávajú svoje Pohľadávky čo do rozsahu a výšky. 
 
7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom, keď sa Pohľadávky stretnú, dôjde k ich 

započítaniu v rozsahu a do výšky v akej sa vzájomne kryjú, t.j. vo výške [•] EUR 
(slovom [•] eur), a to aj vtedy, ak jedna z predmetných Pohľadávok už bude splatná 
a druhá ešte splatná nebude. Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu, keď sa 
Pohľadávky stretnú a započítajú v zmysle predchádzajúcej vety, sú vzájomné 
Pohľadávky Zmluvných strán vyrovnané v rozsahu v akom sa stretli, teda vo výške 
[•] EUR (slovom [•] eur). Neuhradený rozdiel, ktorý nebol započítaný vo výške [•] 
EUR (slovom [•] eur) uhradí [•] do 30 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto 
Zmluvy na účet [•] uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

 
7.6. Započítanie Pohľadávok v zmysle vyššie uvedeného, nemá vplyv na nárok na 

zaplatenie úrokov z omeškania, zmluvnej pokuty a na náhradu škody spôsobenej 
porušením a/alebo nesplnením povinností niektorej zo Zmluvných strán podľa tejto 
Zmluvy. 

 
 
ČLÁNOK VIII 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
8.1. Predávajúci vyhlasuje, že: 

 



8.1.1. ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy je výlučným vlastníkom Stavby a je 
oprávnený so Stavbou ako spôsobilým predmetom vlastníckeho práva podľa 
tejto Zmluvy voľne (neobmedzene) disponovať/nakladať s tým, že toto jeho 
právo nie je ničím obmedzené; 

8.1.2. ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy je nositeľom (patria mu) všetkých 
postupovaných práv a prevádzaných povinností z Územného rozhodnutia 
a Stavebného povolenia v ich časti týkajúcej sa (v rozsahu) Stavby, je 
oprávnený s nimi voľne (neobmedzene) disponovať/nakladať s tým, že toto 
jeho právo nie je ničím obmedzené; 

8.1.3. ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy je výlučným vlastníkom Dokumentácie ako 
aj nositeľom (patria mu) všetkých postupovaných práv a prevádzaných 
povinností z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiace v časti týkajúcej sa (v 
rozsahu) Stavby, je oprávnený s nimi voľne (neobmedzene) 
disponovať/nakladať s tým, že toto jeho právo nie je ničím obmedzené; 

8.1.4. prevádzané veci, práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy sú schopné prevodu 
a prevod vecí, práv a povinností je v súlade s dojednaniami Zmluvných strán; 

8.1.5. pred uzavretím tejto Zmluvy Stavbu ani Dokumentáciu nepredal, nedaroval 
ani iným spôsobom nescudzil tretej osobe, ani nevykonal iný úkon, na základe 
ktorého by mohla akákoľvek tretia osoba Stavbu a/alebo Dokumentáciu 
nadobudnúť;  

8.1.6. pred uzavretím tejto Zmluvy nepostúpil práva ani nepreviedol povinnosti 
podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu, ani nevykonal iný úkon, na základe 
ktorého by mohla akákoľvek osoba tieto práva a/alebo povinnosti 
nadobudnúť; 

8.1.7. ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy neexistujú žiadne právne relevantné zmluvy 
o budúcej zmluve, ktorými by sa Predávajúci zaviazal previesť Stavbu a/alebo 
Dokumentáciu na tretiu osobu, ani neexistujú žiadne právne relevantné 
zmluvy o budúcej zmluve, ktorými by sa Predávajúci zaviazal previesť práva 
alebo postúpiť povinnosti podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu; 

8.1.8. na Stavbe, ani žiadnej jej časti neviazne žiadna ťarcha v prospech tretej osoby, 
najmä (nie však výlučne) vecné bremeno, záložné právo, zabezpečovací 
prevod práva alebo iné právo, ktoré má povahu zabezpečenia záväzku; 

8.1.9. neexistujú žiadne právne prekážky kolaudácie Stavby po jej dokončení 
v súlade so Stavebným povolením a Dokumentáciou alebo zmeny Stavby 
pred jej dokončením; 

8.1.10. Stavba nepodlieha evidencii v katastri nehnuteľnosti v zmysle príslušných 
právnych predpisov (nakoľko ide o rozostavanú podzemnú inžiniersku 
stavbu bez nadzemného podlažia); 

8.1.11. vlastnícke právo k Stavbe a výkon ktorejkoľvek z jeho imanentných súčastí, 
najmä potom právo Stavby užívať a prevádzať nie je obmedzené žiadnym 
zákonným obmedzením, právom, zmluvným vzťahom, dohodou alebo 



jednostranným vyhlásením voči tretej osobe, či už v ústnej alebo písomnej 
forme, najmä potom Predávajúci vyhlasuje, že Stavba nie je predmetom nájmu 
ani iného obdobného právneho vzťahu, na základe ktorého by bola tretia 
osoba oprávnená Stavbu alebo akúkoľvek jej časť užívať. Uvedené 
v predchádzajúcej vete platí rovnako aj pre Dokumentáciu a postupované 
práva a prevádzané povinnosti na základe tejto Zmluvy; 

8.1.12. všetky splatné záväzky, týkajúce sa Stavby, Dokumentácie, Územného 
rozhodnutia a Stavebného povolenia, najmä akékoľvek daňové povinnosti, sú 
zaplatené; ani neprebieha žiadne konanie, v dôsledku ktorého by ku vzniku 
takéhoto záväzku mohlo dôjsť; 

8.1.13. Predávajúcemu nebolo doručené žiadne úradné rozhodnutie (či už také, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť alebo sa stalo vykonateľným, alebo ktoré by mohlo 
nadobudnúť právoplatnosť alebo sa stať vykonateľným kedykoľvek v 
budúcnosti), nezačalo konanie, ktoré by mohlo viesť k vydaniu rozhodnutia, 
následkom ktorého by (i) mohlo dôjsť k odňatiu vlastníckeho práva 
Predávajúceho k Stavbe alebo jej časti alebo vydaniu deklaratórneho 
rozhodnutia, v ktorom by bolo určené, že Predávajúci nie je výlučným 
vlastníkom Stavby alebo jej časti; (ii) mohlo dôjsť k vzniku akýchkoľvek práv 
tretích osôb k Stavbe alebo jej časti alebo (iii) došlo k obmedzeniu práva 
Predávajúceho nakladať so Stavbou alebo jej časťou; 

8.1.14. vlastnícke právo k Stavbe nadobudol v dobrej viere, pričom nemá a ani nikdy 
nemal vedomosť o žiadnej skutočnosti či už právnej alebo inej povahy, ktorá 
by vyvolávala alebo by mohla vyvolávať akúkoľvek pochybnosť v súvislosti s 
nadobudnutím alebo existenciou vlastníckeho práva Predávajúceho k Stavbe; 

8.1.15. ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy nie sú mu známe žiadne skutočnosti o 
vedení súdneho sporu, alebo správneho konania, týkajúceho sa Stavby, 
Dokumentácie a/alebo postupovaných práv a/alebo prevádzaných povinností 
podľa tejto Zmluvy, vrátane vyvlastňovacích konaní týkajúcich sa Stavby, 
žiadne reštitučné či iné sporové konania, o vlastníctvo Stavby a/alebo 
Dokumentácie a nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli viesť k začatiu 
takýchto konaní; 

8.1.16. nemá vedomosť o existencii takých faktických alebo právnych vád, ktoré by 
bránili dokončiť Stavbu alebo vydať povolenie na zmenu Stavby pred 
dokončením;   

8.1.17. v súvislosti s dokončením a kolaudáciou Stavby alebo jej zmenou pred 
dokončením poskytne Kupujúcemu všetku potrebnú súčinnosť, najmä 
poskytne na požiadanie Kupujúceho bez zbytočného odkladu všetku 
dokumentáciu súvisiacu so Stavbou a Dokumentáciou; 

8.1.18. na majetok Predávajúceho nebol vyhlásený konkurz, nebola povolená 
reštrukturalizácia Predávajúceho, Predávajúci nie je v reštrukturalizácii, proti 
Predávajúcemu nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné 



konanie, nebolo rozhodnuté o zrušení Predávajúceho s likvidáciou, a na jeho 
majetok sa nevedie exekúcia, alebo súdny výkon rozhodnutia, alebo iné také 
právne konanie, ktoré by znemožnilo plnenie záväzkov Predávajúceho podľa 
tejto Zmluvy; 

8.1.19. na uzatvorenie ani plnenie tejto Zmluvy na strane Predávajúceho si 
nevyžaduje súhlas akejkoľvek osoby ani orgánu Predávajúceho; 

8.1.20. spôsobilosť osôb, ktoré uzatvárajú túto Zmluvu na strane Predávajúceho nie je 
ničím obmedzená; 

 
(vyhlásenia Predávajúceho uvedené v bode 8.1. tejto Zmluvy ďalej spolu len „Záruky 
Predávajúceho“ a jednotlivo ktorékoľvek z nich tiež len „Záruka Predávajúceho“). 
 

8.2. Predávajúci sa zaväzuje, že po uzatvorení tejto Zmluvy okrem úkonov predvídaných 
touto Zmluvou: 
 
8.2.1. neuskutoční žiadny taký právny a/alebo faktický úkon, ktorý by 

zmaril/znemožnil prevod vlastníckeho práva Kupujúceho k Stavbe a/alebo 
Dokumentácii na základe tejto Zmluvy a/alebo postúpenie práv alebo prevod 
povinností v zmysle tejto Zmluvy, ani ktorým by sa akákoľvek Záruka 
Predávajúceho stala nepravdivou, neúplnou, nepresnou alebo nesprávnou; 

8.2.2. nebude so Stavbou žiadnym spôsobom nakladať, vrátane zaťažovania, 
scudzovania, prenajímania alebo akýchkoľvek zmien Stavby; 

 
(záväzky Predávajúceho uvedené v bode 8.2. tejto Zmluvy ďalej spolu len „Záväzky 
Predávajúceho“ a jednotlivo ktorýkoľvek z nich len „Záväzok Predávajúceho“). 
 

8.3. V prípade, ak sa ktorákoľvek zo Záruk Predávajúceho preukáže v akomkoľvek 
ohľade ako nepravdivá, neúplná, nepresná alebo nesprávna alebo dôjde k porušeniu 
ktoréhokoľvek zo Záväzkov Predávajúceho, Predávajúci je povinný do jedného 
mesiaca od doručenia písomnej výzvy Kupujúceho vykonať všetky kroky potrebné 
na to, aby sa odstránila nepravdivosť, neúplnosť, nepresnosť alebo nesprávnosť 
Záruk Predávajúceho alebo porušenie Záväzkov Predávajúceho, ako aj nepriaznivé 
následky nepravdivosti, neúplnosti, nepresnosti alebo nesprávnosti Záruk 
Predávajúceho alebo porušenia Záväzkov Predávajúceho voči Kupujúcemu. 
 

8.4. Zmluvné strany berú na vedomie a potvrdzujú, že Kupujúci uzatvára túto Zmluvu 
spoliehajúc sa na (i) pravdivosť, úplnosť, presnosť a správnosť všetkých Záruk 
Predávajúceho a (ii) splnenie všetkých Záväzkov Predávajúceho alebo záväzkov 
vyplývajúcich mu z príslušných právnych predpisov v súvislosti s touto Zmluvou.  

 



8.5. Zmluvné strany berú na vedomie a potvrdzujú, že Kupujúci by nebol uzatvoril túto 
Zmluvu, ak by neboli splnené podmienky popísané v bode 8.4. tejto Zmluvy. 

 
8.6. Kupujúci vyhlasuje, že: 
 

8.6.1. na majetok Kupujúceho nebol vyhlásený konkurz, nebola povolená 
reštrukturalizácia Kupujúceho, Kupujúci nie je v reštrukturalizácii, proti 
Kupujúcemu nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné 
konanie, nebolo rozhodnuté o zrušení Kupujúceho s likvidáciou, a na jeho 
majetok sa nevedie exekúcia, alebo súdny výkon rozhodnutia, alebo iné také 
právne konanie, ktoré by znemožnilo plnenie záväzkov Kupujúceho podľa 
tejto Zmluvy; 

8.6.2. na uzatvorenie ani plnenie tejto Zmluvy na strane Kupujúceho si nevyžaduje 
súhlas akejkoľvek osoby ani orgánu Kupujúceho; 

8.6.3. spôsobilosť osôb, ktoré uzatvárajú túto Zmluvu na strane Kupujúceho nie je 
ničím obmedzená; 

8.6.4. Kupujúci sa oboznámil s vynaložením odbornej starostlivosti s právnym aj 
faktickým stavom Stavby a kupuje ju v stave, v akom sa nachádza. Tým nie je 
dotknutá zodpovednosť Predávajúceho za pravdivosť, úplnosť, presnosť 
a správnosť Záruk Predávajúceho podľa tejto Zmluvy ani povinnosti 
Predávajúceho uvedené v bode 8.3. tejto Zmluvy. 
 

8.7. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Kupujúceho uvedené v bode 8.6. tejto 
Zmluvy preukáže v akomkoľvek ohľade ako nepravdivé, neúplné, nepresné alebo 
nesprávne, Kupujúci je povinný do jedného mesiaca od doručenia písomnej výzvy 
Predávajúceho vykonať všetky kroky potrebné na to, aby sa odstránila nepravdivosť, 
neúplnosť, nepresnosť alebo nesprávnosť vyhlásení Kupujúceho, ako aj nepriaznivé 
následky, nepravdivosti, neúplnosti, nepresnosti alebo nesprávnosti vyhlásení 
Kupujúceho. 

 
 
 
ČLÁNOK IX 
ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVBY A DOKUMENTÁCIE 
 
9.1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Stavbu Kupujúcemu v Rozhodný deň a Kupujúci 

má právo Stavbu užívať v rozsahu práv vlastnícka od Rozhodného dňa. Zmluvné 
strany vzájomne vyhlasujú, že upúšťajú od protokolárneho odovzdania Stavby 
a Kupujúci Stavbu preberá do držby Rozhodným dňom, čo potvrdzuje svojim 
podpisom na tejto Zmluve. 
 



9.2. Do Rozhodného dňa ponesie Predávajúci nebezpečenstvo škody na Stavbe ako aj 
všetky výdavky spojené s vlastníctvom, prevádzkou a údržbou Stavby. 
 

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Nadobúdateľ do piatich (5) pracovných dní od 
Rozhodného dňa oznámi príslušnému stavebnému úradu prevod vlastníckeho práva 
k Stavbe a k Dokumentácií ako aj postúpenie práv a prevod povinností podľa tejto 
Zmluvy (najmä z Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia). Kupujúci sa ďalej 
zaväzuje, že vykoná všetky (akékoľvek) ďalšie úkony potrebné na to, aby príslušný 
stavebný úrad považoval za stavebníka Stavby Kupujúceho v zmysle Územného 
rozhodnutia a Stavebného povolenia. V prípade, ak si Kupujúci nesplní svoju 
povinnosť voči príslušnému stavebnému úradu podľa tohto bodu Zmluvy, je 
Predávajúci oprávnený vykonať predmetné úkony. 

 
9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci do piatich (5) pracovných dní od 

Rozhodného dňa oznámi prevod vlastníckeho práva k Stavbe ako aj postúpenie práv 
a prevod povinností podľa tejto Zmluvy spoločnosti BVS, a.s. 

 
9.5. Prevodca sa zaväzuje, že najneskôr v Rozhodný deň odovzdá Nadobúdateľovi 

originály Dokumentácie, overenú kópiu Územného rozhodnutia a Stavebného 
povolenia ako aj všetky ostatné doklady súvisiace so Stavbou, Dokumentáciou, 
Územným rozhodnutím a/alebo Stavebným povolením, ktoré má Prevodca k 
Rozhodnému dňu k dispozícii. 

 
9.6. Prevodca sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu poskytne Nadobúdateľovi všetky 

potrebné informácie, ktoré sa týkajú Stavby, Dokumentácie, Územného rozhodnutia, 
Stavebného povolenia a/alebo postupovaných práv a/alebo prevádzaných povinností 
v zmysle tejto Zmluvy. 

 
 

 
ČLÁNOK X 
ZRUŠENIE A ZÁNIK ZMLUVY 
 
10.1. Kupujúci je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch: 

 
10.1.1. ak sa ktorákoľvek zo Záruk Predávajúceho ukáže ako nepravdivá, nepresná, 

neúplná alebo nesprávna; 
10.1.2. ak Predávajúci poruší ktorýkoľvek zo Záväzkov Predávajúceho a Predávajúci 

v primeranej lehote, nie kratšej ako jeden mesiac od doručenia písomnej výzvy 
Kupujúceho, nezjedná nápravu. 
 



10.2. Predávajúci je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch: 
 
10.2.1. ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Kupujúceho uvedené v bode 8.6. tejto Zmluvy 

ukáže ako nepravdivé, nepresné, neúplné alebo nesprávne a Kupujúci 
v primeranej lehote, nie kratšej ako jeden mesiac od doručenia písomnej výzvy 
Predávajúceho, nezjedná nápravu; 

10.2.2. ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou Kúpnej ceny a/alebo Odplaty 1, a/alebo 
Odplaty 2 viac ako tridsať (30) dní. 
 

10.3. Odstúpením od Zmluvy sa táto Zmluva zrušuje od samého počiatku. 
 

10.4. Zánikom účinnosti Zmluvy nezaniká povinnosť Zmluvných strán vysporiadať 
vzájomné vzťahy, ktoré vznikli na jej základe a/alebo z nej vyplývajú. 

 
10.5. Zánikom účinnosti tejto Zmluvy nie sú dotknuté: 
 

10.5.1. účinnosť tých ustanovení Zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto Zmluvy 
a/alebo vzhľadom na ich povahu má trvať aj po ukončení tejto Zmluvy; 

10.5.2. nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a na náhradu škody spôsobenej 
porušením a/alebo nesplnením povinností Zmluvných strán podľa tejto 
Zmluvy 

 
 
ČLÁNOK XI 
DORUČOVANIE 
 
11.1. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, akékoľvek písomnosti, oznámenia, 

vyhlásenia, vyhlásenia, žiadosti, upozornenia, výzvy a iné úkony Zmluvných strán 
uskutočnené v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písomnosti“) 
musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej Zmluvnej strany 
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi táto 
Zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok: 
 
11.1.1. v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej 

prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu  a podpisom takej osoby na 
doručenke a/alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím 
prevzatia Písomnosti takou osobou; 

11.1.2. v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na 
poskytovanie poštových služieb podľa zák. č. 324/2011 Z.z. o poštových 
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov doručením na adresu Zmluvnej strany a v prípade doporučenej 



zásielky odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za 
túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však 
uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, 
a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia. 

 
 
ČLÁNOK XII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
12.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 

12.2. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, možno túto Zmluvu meniť a dopĺňať len 
písomne, a to na základe dohody Zmluvných strán vyhotovenej vo forme dodatku k 
tejto Zmluve podpísaného obidvoma Zmluvnými stranami. 

 
12.3. Vzťahy Zmluvných strán upravené touto Zmluvou ako aj vzťahy vznikajúce z tejto 

Zmluvy sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka v rozsahu úprav 
zmluvného typu a ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
12.4. Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným 

a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo 
vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle 
príslušných právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia. Zmluvné 
strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z 
ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť 
dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najvyššej miere 
zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. 

 
12.5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná neplatnosť prevodu vlastníckeho práva 

k Dokumentácii, vrátane postúpenia práv a prevodu povinností z nej vyplývajúcich 
a s ňou súvisiacich podľa tejto Zmluvy a/alebo postúpenia práv a prevodu povinností 
vyplývajúcich Prevodcovi z Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia podľa 
tejto Zmluvy nemá žiaden vplyv na samotný prevod vlastníckeho práva k Stavbe. To 
znamená, že na Kupujúceho prejde vlastnícke právo k Stavbe a Kupujúci zostane 
vlastníkom Stavby aj v prípade, ak by na základe tejto Zmluvy na Kupujúceho (bez 
ohľadu na dôvod) neprešlo vlastnícke právo k Dokumentácii a/alebo neboli na neho 
postúpené práva a prevedené povinnosti z nej vyplývajúce a s ňou súvisiace a/alebo 



na neho neboli postúpené práva a prevedené povinnosti vyplývajúce Prevodcovi 
z Územného rozhodnutia a/alebo Stavebného povolenia v zmysle tejto Zmluvy. 

 
12.6. Vzdanie sa akéhokoľvek práva podľa ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy 

uskutočnené konaním, opomenutím, príp. aj inak, nebude zakladať vzdanie sa 
akýchkoľvek práv podľa ďalších ustanovení tejto Zmluvy (či už súvisiacich alebo 
nie), a tak isto takéto vzdanie sa práv nebude zakladať pokračujúce vzdanie sa práv, 
pokiaľ k tomu nedá výslovný písomný súhlas tá zo Zmluvných strán, o ktorej právo 
ide. 

 
12.7. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná 

strana obdrží dve (2) vyhotovenia.  
 
12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 
 

12.8.1. Príloha č. 1: Geometrický plán č. 75/2015 na zameranie rozostavanej 
podzemnej stavby vodojemu na parc.č. 1371/5, 1371/26 a 1372/5 
zo dňa 24.05.2018; 

12.8.2. Príloha č. 2: Špecifikácia Dokumentácie; 
12.8.3. Prílohe č. 3: Znalecký posudok č. [•] zo dňa [•], 

Znalecký posudok č. [•] zo dňa [•], 
12.8.4. Príloha č. 4: Uznesenie Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR 

Bratislavy č. [•] zo dňa [•]. 
 

12.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek 
omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto Zmluve Zmluvné strany považujú za 
určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných 
podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala 
neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho 
súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto Zmluvu vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Predávajúci: Kupujúci: 
 

V Bratislave dňa ....................... V Bratislave dňa ....................... 
 
 

.................................................................. ..................................................... 
Hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava 
JUDr. Ivo Nesrovnal 

Lomnická, s.r.o. 
Ing. Monika Kotorová  

konateľ 
primátor  
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