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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

Alternatíva 1 
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 predaj pozemku, parc. č. 885/12 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 155 m², a stavby, ktorá sa na tomto pozemku nachádza, súpis. č. 283, 
zapísaných na LV č. 1656, spoločnosti Vydrica a.s., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 
Bratislava, IČO 35875682, za kúpnu cenu 326 904,11 Eur, 
 
s podmienkami: 
  
1.1  Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
1.2  Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
  
2. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 885/13 - ostatné plochy vo výmere 929 m², zapísaného na LV č. 1656, 
spoločnosti Vydrica a.s., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, IČO 35875682, 
za kúpnu cenu 375 055,88 Eur, 
 
s podmienkami: 
  
2.1 Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
2.2 Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) a § 
9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu, že žiadateľ je dlhoročným nájomcom predmetných pozemkov a stavby, je výlučným 
vlastníkom susedných pozemkov, pozemok, parc. č. 885/13, je bez priameho prístupu, 
je prístupný len cez pozemky vo vlastníctve žiadateľa a ďalšej súkromnej osoby, žiadateľ 
je držiteľom právoplatného územného rozhodnutia, ktoré ho na dotknutých pozemkoch 
oprávňuje realizovať investičný zámer „Bratislavské Podhradie – Vydrica“, a z tohto dôvodu sú 
dotknuté pozemky pre hlavné mesto SR Bratislavu alebo tretie osoby nevyužiteľné. 
 



Alternatíva 2 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku, parc. č. 885/12 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 155 m², a stavby, ktorá sa na tomto pozemku nachádza, so súpis. č. 283, 
pozemku, parc. č. 885/13 – ostatné plochy vo výmere 929 m², zapísaných na LV č. 1656, na 
dobu neurčitú, za účelom realizácie investičného zámeru „Bratislavské Podhradie – Vydrica“ 
spoločnosti Vydrica a.s., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, IČO 35875682, 
za nájomné v sume  32 520,00 Eur,  
 
s podmienkami: 
 
1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
2. Nájomný vzťah bude dojednaný od 25. 02. 2019, po skončení nájomného vzťahu založeného 
Zmluvou o nájme č. 08-83-0068-09-00, na dobu neurčitú. 
  
Nájom sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) a § 
9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu, že žiadateľ je dlhoročným nájomcom predmetných pozemkov a stavby, je výlučným 
vlastníkom susedných pozemkov, pozemok, parc. č. 885/13, je bez priameho prístupu, 
je prístupný len cez pozemky vo vlastníctve žiadateľa a ďalšej súkromnej osoby, žiadateľ 
je držiteľom právoplatného územného rozhodnutia, ktoré ho na dotknutých pozemkoch 
oprávňuje realizovať investičný zámer „Bratislavské Podhradie – Vydrica“, a z tohto dôvodu sú 
dotknuté pozemky pre hlavné mesto SR Bratislavu alebo tretie osoby nevyužiteľné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dôvodová správa 
 
 

PREDMET: Návrh na predaj, alebo nájom ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemkov v Bratislave,  k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13, 
parc. č. 885/12, a stavby so súpis. č. 283, spoločnosti Vydrica a. s., so 
sídlom v Bratislave 

 
 
ŽIADATEĽ : Vydrica a. s. 

so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10,  
821 05 Bratislava, IČO : 35875682 

 
           
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKU: 
 
parc. č.        druh pozemku           výmera  m2   LV _____ 
885/13  ostatné plochy          929 m2  1656 
885/12  zast. plochy a nádvoria     155 m2,  1656 
Spolu       1084 m2  
 
a stavby, ktorá sa na tomto pozemku nachádza, so súpisným číslom 283, zapísaných na liste 
vlastníctva č. 1656 
                   
 
SKUTKOVÝ STAV  
  
Žiadateľ je v zmysle listu vlastníctva č. 7560 výlučným vlastníkom nasledovných pozemkov 
registra „C“ v   k. ú. Staré Mesto : 
 
p. č.  535/7  zastavané plochy a nádvoria  vo výmere    2642 m2 
p. č.  885/5  ostatné plochy    vo výmere 16 087 m2 
p. č.  885/20  zastavané plochy a nádvoria  vo výmere        21 m2 
p. č.  885/21  zastavané plochy a nádvoria  vo výmere        52 m2 
p. č.  885/24  ostatné plochy    vo výmere       712 m2 
p. č.  885/25  ostatné plochy    vo výmere     3508 m2 
p. č.  928  zastavané plochy a nádvoria  vo výmere       559 m2 
p. č.  929/1  zastavané plochy a nádvoria  vo výmere     1648 m2 
p. č.  21428/1 zastavané plochy a nádvoria  vo výmere       187 m2 
p. č.  21434  zastavané plochy a nádvoria  vo výmere           7 m2 
p. č.  21438/2 zastavané plochy a nádvoria  vo výmere     1240 m2 
p. č.  21462/11 zastavané plochy a nádvoria  vo výmere     1593 m2 
p. č.  21462/22 zastavané plochy a nádvoria  vo výmere      51 m2 
p. č.  21463/1 ostatné plochy    vo výmere       736 m2 
p. č.  21463/3 zastavané plochy a nádvoria  vo výmere        4 m2 
p. č.  21463/6 zastavané plochy a nádvoria  vo výmere      154 m2 
p. č.  21463/8 ostatné plochy    vo výmere      15 m2 
 
 
 
 



 
a zároveň v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0068-09-00 nájomcom nasledovných 
pozemkov registra „C“ v k. ú. Staré mesto : 
 
p. č. 885/13  ostatné plochy    vo výmere       929 m2 
p. č. 885/12  zastavané plochy a nádvoria  vo výmere       155 m2, a stavby, 
ktorá sa na tomto pozemku nachádza, so súpisným číslom 283, zapísaných na liste vlastníctva           
č. 1656 
 
Súčasne je stavebníkom stavby „Bratislavské podhradie – Vydrica“, ktorá bola na vyššie 
uvedených pozemkoch umiestnená právoplatným Rozhodnutím stavebného úradu – Mestskej 
časti Bratislava Staré Mesto Č. 986/39423/2011/STA/Klo-UR (ďalej len „územné rozhodnutie“ 
v príslušnom tvare). 
 
Žiadateľ je:  

- nájomcom predmetných  nehnuteľností 
- disponuje právoplatným územným rozhodnutím, ktoré bráni akémukoľvek inému 

subjektu realizovať na predmetnom pozemku inú stavbu 
- pozemok parc. č. 885/13 je prístupný len cez pozemky vo vlastníctve žiadateľa a cez 

pozemky vo vlastníctve p. Valéra Kokoša, ktorý k prevodu na žiadateľa nemá žiadne 
výhrady, o čom predložil písomné vyhlásenie. 
 

Pozemok parc. č. 885/13, k. ú. Staré Mesto  je predmetom súdneho sporu, ktorého predmetom je 
určenie vlastníckeho práva, dispozičné oprávnenie hlavného mesta nie je touto skutočnosťou 
nijako obmedzené. Žiadateľ si je tejto skutočnosti plne vedomý a berie na vedomie skutočnosť, 
že v prípade nadobudnutia vlastníckeho práva vstúpi do práv a povinností žalovaného v danom 
súdnom spore.  
 
Predmet žiadosti: 
 Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 
885/13, ostatné plochy vo výmere  929 m², parc. č.885/12, zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere  155 m², a stavby, ktorá sa na tomto pozemku nachádza, so súpisným číslom 283, 
zapísaných na LV č. 1656. 
  
Dôvod a účel žiadosti : 

Žiadateľ je výlučným vlastníkom pozemkov špecifikovaných v časti Skutkový stav. 
Pozemky v jeho vlastníctve, spolu s pozemkami, ktoré sú predmetom tejto žiadosti, a ktoré 
v súčasnosti užíva na základe platnej nájomnej zmluvy sú dotknuté platným územným 
rozhodnutím, ktoré žiadateľa oprávňuje žiadať o vydanie stavebného povolenia na realizáciu 
projektu „Bratislavské Podhradie – Vydrica“.  
  
 Hlavné mesto SR Bratislava k pozemku parc. č. 885/13 k. ú. Staré Mesto nemá 
zabezpečený priamy prístup z dôvodu, že pozemok je obklopený z jednej strany pozemkami vo 
vlastníctve žiadateľa a zo strany druhej pozemkami vo vlastníctve súkromnej osoby, ktorá 
s prevodom pozemku do vlastníctva žiadateľa vyjadrila súhlas.   
 
 Na predmetných pozemkoch sa bude realizovať stavebná činnosť a už dlhodobo sú 
v užívaní žiadateľa. 
 
 Na stavbu „Bratislavské podhradie – Vydrica“ bolo vydané územné rozhodnutie, ku 
ktorému hlavné mesto vydalo súhlasné záväzné stanovisko. 
   
 
 



Stanovenie kúpnej ceny: 
 Na stanovenie kúpnej ceny bol vypracovaný znalecký posudok č. 37/2018 zo dňa 
27.05.2018 vyhotovený Doc. Ing. Naďou Antošovou, znalcom odboru stavebníctvo, odvetvie 
odhad hodnoty nehnuteľností, ktorá bola vybraná elektronicky dňa 16.05.2018. 
 
Jednotková cena: 
 Cena pozemkov bola stanovená znaleckým posudkom č. 37/2018 zo dňa 27.05.2018, čo 
pri výmere pozemkov spolu 1084 m²  spolu so stavbou prestavuje sumu 701 959,99 Eur.  
 Pričom: 

- všeobecná hodnota stavby so súpis. č. 283 predstavuje sumu 248 136,21 Eur 
- hodnota pozemku parc. č. 885/12 je  508,18 Eur/m²  spolu         78 767,90 Eur 
- hodnota pozemku parc. č. 885/13 je  403,72 Eur/m²  spolu       375 055,88 Eur 

 
Informatívna výška nájomného podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy 

 
Nájomné za pozemky parc. č. 885/12,13 k. ú. Staré Mesto bolo stanovené na sumu 30,00 

Eur/m²/rok čo pri výmere 1084 m² predstavuje sumu 32 520,00 Eur, stanovené podľa 
Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy (tabuľka 100, položka č. 11). 
Nájomné za stavbou so súpis. č. 283 nebolo stanovené z dôvodu, že ide o stavbu určenú na 
asanáciu.  
 
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
 
 Predaj, resp. nájom sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 
ods.8 písm. e) a c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu, že kupujúci je dlhoročným nájomcov predmetných pozemkov a stavby, je výlučným 
vlastníkom susedných pozemkov, pozemok parc. č. 885/13 je bez priameho prístupu, je 
prístupný len cez pozemky vo vlastníctve žiadateľa a ďalšej súkromnej osoby, žiadateľ je 
držiteľom právoplatného územného rozhodnutia, ktoré ho na dotknutých pozemkov oprávňuje 
realizovať investičný zámer Bratislavské Podhradie – Vydrica a z tohto dôvodu sú dotknuté 
pozemky pre hlavné mesto nevyužiteľné.  
 
 Predaj uvedených pozemkov sa navrhuje 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 s tým, že obecné zastupiteľstvo musí rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov.  
  
 Dotknuté nehnuteľnosti sú predmetom Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0068-09-00, 
s dobou nájmu na 10 rokov odo dňa podpisu tejto zmluvy, t. j. od 24.2. 2009.   
  
 Zámer previesť uvedenú nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa bude v lehote 
najneskôr 15 dní pred prerokovaním v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 
zverejnený na úradnej tabuli magistrátu a na internetovej stránke hl. mesta www.bratislava.sk.     
 
Stanoviská odborných útvarov magistrátu 
Oddelenie územného  rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje pre 
územie, ktorého súčasťou je pozemok parc. č. 885/12 funkčné využitie územia: pozemok pre 
polyfunkčné objekty bývania  pre územie, ktorého súčasťou je pozemok 885/13 funkčné využitie 
územia : pozemok pre plochy verejnej zelene, pozemok pre polyfunkčné objekt bývania, 
pozemok pre polyfunkčné objekty občianskej vybavenosti a pozemok pre dopravné stavby – 
pešie komunikácie. 
 



 
Súborné stanovisko za sekciu dopravy: 
Oddelenie dopravného inžinierstva  
Súhlasné.   
Referát cestného správneho orgánu 
Nevyjadruje sa. 
Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov 
Nemá pripomienky 
Stanovisko technickej infraštruktúry: 
Bez pripomienok 
Oddelenie životného prostredia a  mestskej zelene: 
Predaj pozemku nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochrany mestskej zelene, 
územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny – súhlasí s predajom. 
Oddelenie účtovníctva a pohľadávok: 
Voči žiadateľovi dostupných dokladoch a informáciách, ktoré boli doručené na finančné 
oddelenie sa nenachádzajú žiadne pohľadávky. 
Oddelenie legislatívno-právne 
Neeviduje žiadny súdny spor voči žiadateľovi. 
 
Stanovisko starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 28.06.2018 
Je súhlasné 
 
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 uvedené pozemky a stavbu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) 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 prenajať uvedené pozemky a stavbu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 649/2018 zo dňa 14. 06. 2018 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
SR Bratislavy prerokovať „Návrh na predaj, alebo nájom ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave,  k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13, parc. č. 885/12, 
a stavby so súpis. č. 283, spoločnosti Vydrica a. s., so sídlom v Bratislave“. 
 
Materiál bol dňa 28.06.2018 stiahnutý z rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
 
Poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutí dňa 
28.06.2018 odporučili, aby bol materiál predložený na rokovanie Komisie územného 
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a následne opätovne 
predložený na prerokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
Materiál bude prerokovaný v danej komisii a výpis z rokovania komisie bude predložený 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27.09.2018.  

























































































 

Kúpna zmluva 
č. 04880...1800 

 

 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

zastúpené:  Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta 

Peňažný ústav:  Československá obchodná banka, a.s.  

Číslo účtu:  ( IBAN ) SK 8975000000000025826343, 

BIC – SWIFT:   CEKOSKBX 

Variabilný symbol: 4880...18 

IČO:   603 481 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

a  

 

Vydrica a. s. 

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 05, Bratislava 

zastúpená:   

Peňažný ústav:    

Číslo účtu:   

BIC – SWIFT:    

Variabilný symbol: 4880...18 

IČO: 35875682    

 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

 

Čl. 1 

  1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto - pozemkov registra 

„C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 885/13, ostatné plochy vo výmere  929 m², pozemku parc. 

č.885/12, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  155 m², a stavby, ktorá sa na tomto 

pozemku nachádza, so súpisným číslom 283, zapísaných na liste vlastníctva č. 1656. 
   2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti 

špecifikované v Čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy.   

3) Predaj nehnuteľností  sa uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania,  z dôvodu, že kupujúci je dlhoročným nájomcom 

predmetných pozemkov a stavby, je výlučným vlastníkom susedných pozemkov, pozemok parc. 

č. 885/13 je bez priameho prístupu, je prístupný len cez pozemky vo vlastníctve kupujúceho 

a ďalšej súkromnej osoby, kupujúci je držiteľom právoplatného územného rozhodnutia, ktoré 

ho na dotknutých pozemkoch oprávňuje realizovať investičný zámer „Bratislavské Podhradie – 

Vydrica“, a z tohto dôvodu sú dotknuté pozemky pre hlavné mesto SR Bratislavu alebo tretie 

osoby nevyužiteľné.  

 
  

Čl. 2 

1) Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v čl. 1 odsek 3 tejto zmluvy  za  kúpnu 

cenu ......,00 Eur/m2, t. z. za kúpnu cenu celkom ..........,00 EUR, ( slovom: ...................... EUR) 

kupujúcemu, ktorý pozemok za túto cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva. Spolu s kúpnou 

cenou sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu aj náklady na vypracovanie znaleckého posudku 

vo výške 150,00 EUR.  

 

 

 



 

 

 2) Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu vo výške .........,00 Eur na účet predávajúceho č. 

(IBAN ) SK 8975000000000025826343, BIC – SWIFT: CEKOSKBX vedený v ČSOB, a.s., 

variabilný symbol  č. 4880.....18 naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma 

zmluvnými stranami. 

3) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu sumu ...... Eur ako náhradu za 

vypracovanie Znaleckého posudku č.     , zo dňa     , vyhotoveného Ing. arch. Milanom Haviarom, 

Pražská 27, Bratislava, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, 

evidenčné číslo znalca , na účet predávajúceho č. (IBAN) SK 3775000000000025829413, BIC – 

SWIFT: CEKOSKBX, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný symbol  č. 

4880...18 naraz, do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 4) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas kúpnu cenu, 

je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň 

omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. a 

predávajúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo 

výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto je kupujúci v prípade neuhradenia kúpnej ceny 

riadne a včas povinní zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa 

ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

 5) Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom zasadnutí dňa ..............2018 uznesením                  

č. ......./2018. 

 

Čl. 3 

 1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, bremená ani 

iné právne povinnosti, výnimkou súdneho sporu o určenie vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 

885/13, čo je ako poznámka zapísané na liste vlastníctva č. 1656, ktorú skutočnosť berie kupujúci na 

vedomie a nebude si z tohto titulu voči predávajúcemu uplatňovať žiadne nároky.  

 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.  

 3) Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného 

upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak kupujúci nezaplatí  kúpnu 

cenu v stanovenej lehote. 

 4) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 

Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 

 

Čl. 4 

 1) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy dobre 

známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 

 2) Kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislava, a to so súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 24.04.2018, 

stanoviskom technickej infraštruktúry zo dňa 4. 4. 2018, stanoviskom oddelenia životného prostredia a 

mestskej zelene zo dňa 27. 3.2018, stanoviskom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti zo dňa 

30.04.2018 a zaväzuje sa dodržiavať všetky podmienky, ktoré sú v nich uvedené.   

 3) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   

 

Čl. 5 

 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom. 

 2) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci pri dodržaní podmienok 

stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny a nákladov na 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 tejto zmluvy. 

 3) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predávanej nehnuteľnosti vkladom do katastra 

nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného 

rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom. Rozhodnutie 

o povolení vkladu vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 

 

 



 

 

 4) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami 

zmluvy. 

 5) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci pri 

podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    

 

 

Čl. 6 

 1) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 

 3) Kúpna zmluva je vyhotovená v 6-ich exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú predložené 

Okresnému úradu Bratislava, Katastrálny odbor k návrhu na vklad vlastníckeho práva, tri rovnopisy 

obdrží predávajúci. Kupujúci obdržia po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za 

účelom splnenia povinností vyplývajúcich im z tejto zmluvy, tri rovnopis kupujúcim 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:  

Hlavné mesto SR Bratislava   Vydrica a. s.  

 

 

....................................................   .................................................. 

       JUDr.  Ivo Nesrovnal         

                primátor       
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Pohľad od východu, okolie  Pohľad od východu  
Juhovýchodná fasáda 

s veľkoplošnou reklamou na fasáde 

 

 

 

 

 

Vstup do objektu  
Severná fasáda pri Zámockých 

schodoch 
 

SSZ fasáda pri Zámockých 
schodoch 

 

 

 

 

 

Západná fasáda  Západná fasáda, detail  Južné nárožie 

 

 

 

 

 

Južné nárožie, detail  Chodba od vstupných dverí  
Miestnosť pri kotolni, pôvodne 

predajňa 



Fotodokumentácia 

2 

 

 

 

 

 
Miestnosť kotolne, pôvodne 

predajňa 
 

Miestnosť kotolne, pôvodne 
predajňa 

 Chodba do skladov 

 

 

 

 

 

Sklad  Izba, pohľad ku dverám  Izba, pohľad od dverí 

 

 

 

 

 

 

Byt „A“ na 3.NP  Chodba, pohľad od vstupu  WC z chodby 

 

 

 

 

 

Kúpeľňa  Izba pri kuchyni  Izba, degradované omietky 
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Byt „B“, 3.NP  Chodba, odobraté podlahy  Komora 

 

 

 

 

 

Kúpeľňa  WC  KUchyňa 

 

   

 

 

 

 

Izba  Izba  Izba od okna 

 

 

 

 

 

Pohľad do druhej izby     Byt „A“ na 4.NP  Vstup 
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Chodba  Kúpeľňa   

 

 

 

 

 

WC  Izba  Izba, pohľad z chodby 

 

 

 

 

 

 

Chodba, pohľad od izby  Kuchyňa  Pohľad z kuchyne 

 

 

 

 

 

Podesta na 4.NP  Vstup do bytu „B“  Chodba 
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Kuchyňa z chodby  Izba, pleseň stena a strop  Pohľad z izby do druhej izby 

 

 

 

 

 

Kúpeľňa  WC  Nefunkčné rozvody 

 

 

 

 

 

 

Detail strop v kuchyni  Detail strop v kizbe  Detail, rozobraté parkety 

 

 

 

 

 

Vstup do bytu s vikiermi, 5.NP  WC   Pohľad do kuchyne, vo vikieri 
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Pohľad z povaly do izby s vikierom  Povala medzi vikiermi  Vstup na povalu 

 

 

 

 

 

Pohľad zo stropu nad bytom  Krov a komínové telesá  Zastrešenie, krovová konštrukcia 

 

 

 

 

 

 

Zastrešenie, krovová konštrukcia  Zastrešenie, krovová konštrukcia  
Detail plochej strechy nad 

schodiskom 

 

 

 

 

 

Detail strechy 
 

 Detail fasády  Rozoberanie podlahy 

 
 
 
 
 


