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NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 
uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj   pozemkov   nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Nové Mesto so SR,  Železnicami Slovenskej republiky , Klemensova 8 , 813 
61 Bratislava, IČO : 31 364 501 ,  v rozsahu, ktorý bol riešený v GP č. 8600-04-1/2010 overený             
v  KN dňa 11.1.2011 a v  GP č.8600-04-3/2010 overený v KN dňa 26.1.2011, vypracovaných        
Ing. Jozefom Bizupom, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods.8 písm .e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :    
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.11436/2 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21986/7 ostatná plocha o výmere 134 m² 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.12199/1 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/114 ostatná plocha o výmere 162 m² 
časti z pozemku registra „E“ KN parc.č.12201 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.11739/10 ostatná plocha o výmere 48 m² a parc.č.21965/126 zastavaná plocha 
o výmere 1m2 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.12785/5 zapísaná na LV č. 5552,v spoluvlastníckom 
podiele 228/300, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č.12785/7 ostatná plocha o výmere             
47 m², z toho spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  36 m2 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.12794/2 zapísaná na LV č 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.12795/54 ostatná plocha o výmere 329 m² 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.12795/2 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.12795/55 ostatná plocha o výmere 61 m² 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.12829 zapísaná na LV č. 5697,v spoluvlastníckom podiele 
63/150, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č.12830/5 ostatná plocha o výmere 28m², z toho 
spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  12 m2 
časti z pozemku registra „E“ KN parc.č.13044 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.12727/13 zastavaná plocha o výmere 11 m² a pozemok parc.č.12727/14 zastavaná 
plocha o výmere 10 m²  a  pozemok parc.č.12727/15 zastavaná plocha o výmere 9 m² a pozemok 
parc.č.12727/16 zastavaná plocha o výmere 9 m² a pozemok parc.č.12727/17 zastavaná plocha 
o výmere 9 m² a pozemok parc.č.12727/18 zastavaná plocha o výmere 8 m² a pozemok 
parc.č.12727/19 zastavaná plocha o výmere 8 m² a pozemok parc.č.12727/23 zastavaná plocha 
o výmere 8 m² a pozemok parc.č.12727/24 zastavaná plocha o výmere 10 m² a pozemok 
parc.č.12727/25 zastavaná plocha o výmere 8 m² a pozemok parc.č.12727/34 ostatná plocha 
o výmere 19 m² a pozemok parc.č.12727/35 zastavaná plocha o výmere 6 m² a pozemok 
parc.č.12727/36 zastavaná plocha o výmere 8 m² a pozemok parc.č.12727/37 ostatná plocha 
o výmere 118 m² a pozemok parc.č.12727/38 zastavaná plocha o výmere 7 m² a pozemok 
parc.č.12727/39 zastavaná plocha o výmere 7 m² a pozemok parc.č.12727/40 zastavaná plocha 



o výmere 6 m² a pozemok parc.č.12727/41 ostatná plocha o výmere 5 m² a pozemok 
parc.č.12727/42 zastavaná plocha o výmere 8 m² a pozemok parc.č.12727/43 zastavaná plocha 
o výmere 3 m²   
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č. 13061/6 zapísaná na LV č. 1274, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.13061/18  ostatná plocha o výmere 289 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.13066/2 zapísaná na LV č. 5713 v spoluvlastníckom 
podiele 6/8, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č. 13066/32  ostatná plocha o výmere 2m², 
z toho spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  1,5 m2  
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.13066/2 zapísaná na LV č. 5713 v spoluvlastníckom 
podiele 6/8, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č. 22067/3  ostatná plocha o výmere 25 m2, 
z toho spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  19 m2 
časti z pozemku registra „E“ KN parc.č.13066/4 zapísaná na LV č. 5713 v spoluvlastníckom 
podiele 6/8, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č.13066/7  ostatná plocha o výmere 173 m² 
a pozemok parcela č.22067/2 ostatná plocha o výmere 22 m2, z toho spoluvlastnícky podiel 
hlavného mesta je  146 m2 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.13067/2 zapísaná na LV č. 5713 v spoluvlastníckom 
podiele 6/8, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č.22067/4  ostatná plocha o výmere 1 m² 
z toho spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  0,75 m2 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.21914 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21914/10  ostatná plocha o výmere 124 m² 
časti z pozemku registra „E“ KN parc.č.21961 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.11739/12 ostatná plocha o výmere 15 m² a pozemok parcela č.21965/139 ostatná 
plocha o výmere 3m2 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.21964 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21964/7  zastavaná plocha o výmere 163 m² 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.21965 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/141 ostatná plocha o výmere 320 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/2 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/122 zastavaná plocha o výmere 4 m² 
pozemok registra „C“ KN parc.č.21965/8 zapísaná na LV č. 1, zastavaná plocha o výmere 18 m² 
pozemok registra „C“ KN parc.č.21965/9 zapísaná na LV č. 1, zastavaná plocha o výmere 17 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/10 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/115 zastavaná plocha o výmere11 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/11 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/116 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/12 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/117 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/13 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/118 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/14 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/119 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/15 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/120 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/16 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/121 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/73 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/123 zastavaná plocha o výmere 2 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/74 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/124 zastavaná plocha o výmere 2 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/75 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/125 zastavaná plocha o výmere 1 m² 



časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/82 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/134 zastavaná plocha o výmere 2 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/87 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/135 zastavaná plocha o výmere 1 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/88 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/133 zastavaná plocha o výmere 1 m2 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.22063 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.22063/2 ostatná plocha o výmere 12 m² 

časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.22064 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.22064/4 ostatná plocha o výmere 11 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.22066 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.22066/4 ostatná plocha o výmere 9 m² 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.22067 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.22067/5 ostatná plocha o výmere 2 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.22255 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.22255/2 ostatná plocha o výmere 23 m² 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.22403 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č13184/47 ostatná plocha o výmere 265 m² a pozemok parcela č. 13184/43 ostatná 
plocha o výmere 109 m2 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.13184/11 zapísaná na LV č. 5552 v spoluvlastníckom 
podiele 228/300, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č.13184/42 ostatná plocha o výmere 327 
m², z toho spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  248,5 m2  

časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.22404 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.22404/3 ostatná plocha o výmere 72 m² a pozemok parcela č.13184/44 ostatná 
plocha o výmere 3m2 
 
za cenu 10,00 EUR/m2 t. z. za  cenu celkom 29 847,50 EUR, v súlade s § 4 ods.1 písm. b) 
a v súlade s § 4 ods.2 písm. m) zákona č. 231/1999 Z.z.  zákona o štátnej pomoci  s podmienkou, 
že budúca kúpna zmluva bude budúcim  kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude  
budúcim kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dôvodová správa 
 

PREDMET   : Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na  kúpu  pozemkov   
     v katastrálnom území Bratislava Nové Mesto 
 
ŽIADATE Ľ  :  SR, Železnice Slovenskej republiky    
                                      Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO : 31364501 prostredníctvom             
                                      DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV  
 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.11436/2 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21986/7 ostatná plocha o výmere 134 m² 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.12199/1 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/114 ostatná plocha o výmere 162 m² 
časti z pozemku registra „E“ KN parc.č.12201 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.11739/10 ostatná plocha o výmere 48 m² a parc.č.21965/126 zastavaná plocha 
o výmere 1m2 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.12785/5 zapísaná na LV č. 5552,v spoluvlastníckom 
podiele 228/300, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č.12785/7 ostatná plocha o výmere 47 
m², z toho spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  36 m2 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.12794/2 zapísaná na LV č 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.12795/54 ostatná plocha o výmere 329 m² 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.12795/2 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.12795/55 ostatná plocha o výmere 61 m² 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.12829 zapísaná na LV č. 5697,v spoluvlastníckom podiele 
63/150, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č.12830/5 ostatná plocha o výmere 28m², z toho 
spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  12 m2 
časti z pozemku registra „E“ KN parc.č.13044 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.12727/13 zastavaná plocha o výmere 11 m² a pozemok parc.č.12727/14 zastavaná 
plocha o výmere 10 m²  a  pozemok parc.č.12727/15 zastavaná plocha o výmere 9 m² a pozemok 
parc.č.12727/16 zastavaná plocha o výmere 9 m² a pozemok parc.č.12727/17 zastavaná plocha 
o výmere 9 m² a pozemok parc.č.12727/18 zastavaná plocha o výmere 8 m² a pozemok 
parc.č.12727/19 zastavaná plocha o výmere 8 m² a pozemok parc.č.12727/23 zastavaná plocha 
o výmere 8 m² a pozemok parc.č.12727/24 zastavaná plocha o výmere 10 m² a pozemok 
parc.č.12727/25 zastavaná plocha o výmere 8 m² a pozemok parc.č.12727/34 ostatná plocha 
o výmere 19 m² a pozemok parc.č.12727/35 zastavaná plocha o výmere 6 m² a pozemok 
parc.č.12727/36 zastavaná plocha o výmere 8 m² a pozemok parc.č.12727/37 ostatná plocha 
o výmere 118 m² a pozemok parc.č.12727/38 zastavaná plocha o výmere 7 m² a pozemok 
parc.č.12727/39 zastavaná plocha o výmere 7 m² a pozemok parc.č.12727/40 zastavaná plocha 
o výmere 6 m² a pozemok parc.č.12727/41 ostatná plocha o výmere 5 m² a pozemok 
parc.č.12727/42 zastavaná plocha o výmere 8 m² a pozemok parc.č.12727/43 zastavaná plocha 
o výmere 3 m²   
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č. 13061/6 zapísaná na LV č. 1274, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.13061/18  ostatná plocha o výmere 289 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.13066/2 zapísaná na LV č. 5713 v spoluvlastníckom 
podiele 6/8, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č. 13066/32  ostatná plocha o výmere 2m², 
z toho spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  1,5 m2  



časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.13066/2 zapísaná na LV č. 5713 v spoluvlastníckom 
podiele 6/8, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č. 22067/3  ostatná plocha o výmere 25 m2, 
z toho spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  19 m2 
časti z pozemku registra „E“ KN parc.č.13066/4 zapísaná na LV č. 5713 v spoluvlastníckom 
podiele 6/8, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č.13066/7  ostatná plocha o výmere 173 m² 
a pozemok parcela č.22067/2 ostatná plocha o výmere 22 m2, z toho spoluvlastnícky podiel 
hlavného mesta je  146 m2 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.13067/2 zapísaná na LV č. 5713 v spoluvlastníckom 
podiele 6/8, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č.22067/4  ostatná plocha o výmere 1 m² 
z toho spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  0,75 m2 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.21914 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21914/10  ostatná plocha o výmere 124 m² 
časti z pozemku registra „E“ KN parc.č.21961 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.11739/12 ostatná plocha o výmere 15 m² a pozemok parcela č.21965/139 ostatná 
plocha o výmere 3m2 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.21964 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21964/7  zastavaná plocha o výmere 163 m² 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.21965 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/141 ostatná plocha o výmere 320 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/2 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/122 zastavaná plocha o výmere 4 m² 
pozemok registra „C“ KN parc.č.21965/8 zapísaná na LV č. 1, zastavaná plocha o výmere 18 m² 
pozemok registra „C“ KN parc.č.21965/9 zapísaná na LV č. 1, zastavaná plocha o výmere 17 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/10 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/115 zastavaná plocha o výmere11 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/11 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/116 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/12 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/117 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/13 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/118 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/14 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/119 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/15 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/120 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/16 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/121 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/73 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/123 zastavaná plocha o výmere 2 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/74 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/124 zastavaná plocha o výmere 2 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/75 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/125 zastavaná plocha o výmere 1 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/82 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/134 zastavaná plocha o výmere 2 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/87 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/135 zastavaná plocha o výmere 1 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/88 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.21965/133 zastavaná plocha o výmere 1 m2 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.22063 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.22063/2 ostatná plocha o výmere 12 m² 



časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.22064 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.22064/4 ostatná plocha o výmere 11 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.22066 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.22066/4 ostatná plocha o výmere 9 m² 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.22067 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.22067/5 ostatná plocha o výmere 2 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.22255 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.22255/2 ostatná plocha o výmere 23 m² 
časti z pozemku registra „E“ KN parc.č.22403 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č13184/47 ostatná plocha o výmere 265 m² a pozemok parcela č. 13184/43 ostatná 
plocha o výmere 109 m2 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.13184/11 zapísaná na LV č. 5552 v spoluvlastníckom 
podiele 228/300, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č.13184/42 ostatná plocha o výmere 327 
m², z toho spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  248,5 m2  

časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.22404 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.22404/3 ostatná plocha o výmere 72 m² a pozemok parcela č.13184/44 ostatná 
plocha o výmere 3m2 
 
 
 
Spolu výmera :     2 984,75 m2  x 10,00EUR/m2     kúpna cena celkom 29 847,50 -EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
SKUTKOVÝ   STAV  
   

Listami zn. 101-2910/08 zo dňa  24.1.2011 a listom  zn. 5221/2011-2910/8600 zo dňa  
30.6.2011 požiadala  spoločnosť DOPRAVOPROJEKT a.s. so sídlom Kominárska ul.č.2,4, 
Bratislava hlavné mesto SR Bratislava o uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy na kúpu 
pozemkov,  v katastrálnom území Nové Mesto v súvislosti s projektom  TEN-T Prepojenie 
železničného koridoru TEN-T  so železničnou sieťou v Bratislave k stavbe „ŽSR, Bratislava – 
Predmestie – Bratislava Filiálka – Bratislava Petržalka ( prepojenie koridorov ) a ŽSR, Bratislava 
- Železničné napojenie letiska M.R. Štefánika 2. etapa . 

Objednávateľ a investor stavby – Železnice Slovenskej republiky Bratislava splnomocnili 
spoločnosť  DI Koridor, s.r.o. so sídlom Komárnická ul.č. 2, Bratislava k inžinierskej činnosti 
a k majetkovoprávnemu usporiadaniu predmetnej stavby. 

Spoločnosť DI Koridor s.r.o. ďalej splnomocnil spoločnosť DOPRAVOPROJEKT a.s. 
k činnosti súvisiacej s majetkovoprávnym usporiadaním predmetnej stavby  pre budúceho 
kupujúceho t. z. pre Železnice SR, so sídlom Klemensova ul.č.8 , 813 61 Bratislava. 

Úprava právneho vzťahu k pozemkom počas realizácie stavby sa predpokladá zmluvou 
o budúcej kúpnej zmluve, ktorá je predmetom tohto návrhu. Po ukončení výstavby budú 
vyhotovené konečné geometrické plány na zameranie stavby a budú uzatvorené kúpne zmluvy. 
 
Rozsah trvalého záberu pozemkov, ktoré majú byť predmetom zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej 
zmluvy  je určený geometrickým plánom č.8600-04-1/2010 zo dňa 25.11.2010 overený v KN 
11.1.2011,  a geometrickým plánom č. 8600-04-3/2010  zo  dňa 18.1.2011 ,overený v KN  dňa 
26.1.2011,vyhotovený Ing. Jozefom Bizupom v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby, 
vydaným pod č. 730 mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto dňa 21.12.2009 pod. č. ÚKaSP-
2009/1400/R-FME-730, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.2.2010 
 
Na ocenenie pozemkov bol na požiadavku spoločnosti DOPRAVOPROKJEKT a.s. vyhotovený 
znalecký posudok č. 52/2010 zo dňa 2.12.2010 firmou ÚEOS – Komercia , a.s., so sídlom Ružová 
dolina 27, Bratislava , pričom  všeobecná hodnota pozemkov  bola určená sumou                           
108,75 Eur/m2. 
Vzhľadom na to, že sa jedná o stavbu realizovanú vo verejnom záujme, požiadal 
DOPRAVOPROJEKT, a.s.,  aby sa budúci prevod  nehnuteľného majetku realizoval ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9 ods.8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
ďalších noviel a to za cenu 10,00 EUR/m2. O tomto prevode obecné  zastupiteľstvo rozhoduje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 
Keďže sa predaj  navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu nižšiu ako je 
všeobecná hodnota nehnuteľného majetku, je potrebné, aby tento predaj obecné zastupiteľstvo 
posúdilo aj z hľadiska štátnej pomoci . 
Štátnou pomocou podľa zák. č. 231/1999 Z. z. sa  rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, 
ktorú poskytuje obec zo svojho rozpočtu podnikateľovi, alebo v súvislosti s podnikaním. 
Podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 231/1999 Z.z.,   o štátnej pomoci, sa predaj nehnuteľného 
majetku obce za cenu nižšiu ako je trhová cena, považuje za  n e p r i a m u  formu štátnej pomoci. 
Štátnu pomoc podľa hore citovaného zákona možno poskytnúť : 



• podľa § 4 ods.1 písm. b) zák.č.231/1999 Z.z. na uskutočnenie významného projektu 
spoločenského európskeho záujmu ( zámer prepojenie budúcich trás letisko Swechat 
a letisko M. R. Štefánika) 

• podľa § 4 ods.2 písm. m) zák. č. 231/1999 Z.z. na podporu  dopravy. 
 
V súvislosti so žiadosťou žiadateľa o predaj pozemkov za cenu nižšiu ako je všeobecná hodnota  
predávaného nehnuteľného majetku, požiadalo hlavné mesto SR Bratislava o vyjadrenie 
Ministerstvo financií SR  k problematike poskytnutia  nepriamej štátnej pomoci ako orgán štátnej 
správy, ktorý  je v súlade s § 21 zák.č. 231/1999 Z.z.  zákona o štátnej pomoci koordinátorom vo 
vzťahu k poskytovateľom štátnej pomoci. 
Zámer uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve je zverejnený na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
O stanoviská odborných útvarov bolo požiadané. 
 
Stanovisko oddelenia územného plánovania : 
K uzavretiu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve z hľadiska územného plánovania nemá 
pripomienky. 
referát generelov technickej infraštruktúry oddelenia územného plánovania : 
Cez záujmové pozemky prechádzajú existujúce vedenia TI rôznych kategórií , je potrebné ich 
rešpektovať , prípadné kolízie riešiť ako vecné bremeno. 
 
O stanovisko starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto bolo požiadané 



























 
Zmluva o uzavretí budúcej  kúpnej  zmluvy  č...... 

uzavretá podľa § 50 a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z b v znení neskorších predpisov. 
 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
 
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava I 
zastúpené primátorom: RNDr. Milanom Ftáčnikom CSc.  
IČO: 00 603 481 
Peňažný ústav : VÚB, a.s. Bratislava – mesto 
číslo účtu :  
(ďalej  len  budúci predávajúci ) 
 
a 
 
 
Slovenská republika 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, (v skrátenej forme „ŽSR“) 
 
Klemensova č. 8,813 61 Bratislava 
Obchodný register OS Bratislava I, Oddiel: Po. vložka č.: 312/B 
zastúpená: 
generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky, Bratislava 
IČO: 31364501 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Bratislava 
číslo účtu : 27-2203012/0200 
(ďalej len budúci kupujúci) 
                         
 
 
 
                                                               Článok 1 
                                                        Predmet zmluvy 
 

 
1.Zmluvné strany sa dohodli , že v lehote podľa čl. 2  tejto zmluvy uzatvoria kúpnu zmluvu 
(ďalej len „budúca zmluva“ ), ktorou budúci predávajúci prevedie na budúceho kupujúceho 
vlastnícke právo k pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve budúceho 
predávajúceho v rozsahu, ktorý bol riešený v  Geometrickom pláne č. 8600-04-1/2010  
overený v  KN dňa 11.1.2011   a v Geometrickom pláne č. 8600-04-3/2010 overený v KN dňa 
26.1.2011 ,oba vyhotovené Ing. Jozefom Bizupom. Jedná sa o pozemky, pre stavbu k projektu 
TEN-T „Štúdia prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou 
v Bratislave “   časť ŽSR, Bratislava  predmestie,   Bratislava filiálka -    Bratislava Petržalka 
(prepojenie koridorov) a ŽSR, Bratislava – Železničné zapojenie Letiska 
M.R.Štefánika,2.etapa, v katastrálnom území Nové Mesto: 
 
 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.11436/2 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21986/7 ostatná plocha o výmere 134 m² 



časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.12199/1 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/114 ostatná plocha o výmere 162 m² 
časti z pozemku registra „E“ KN parc.č.12201 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.11739/10 ostatná plocha o výmere 48 m² a parc.č.21965/126 
zastavaná plocha o výmere 1m2 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.12785/5 zapísaná na LV č. 5552,v spoluvlastníckom 
podiele 228/300, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č.12785/7 ostatná plocha o výmere 
47 m², z toho spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  36 m2 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.12794/2 zapísaná na LV č 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.12795/54 ostatná plocha o výmere 329 m² 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.12795/2 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.12795/55 ostatná plocha o výmere 61 m² 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.12829 zapísaná na LV č. 5697,v spoluvlastníckom 
podiele 63/150, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č.12830/5 ostatná plocha o výmere 
28m², z toho spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  12 m2 
časti z pozemku registra „E“ KN parc.č.13044 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.12727/13 zastavaná plocha o výmere 11 m² a pozemok 
parc.č.12727/14 zastavaná plocha o výmere 10 m²  a  pozemok parc.č.12727/15 zastavaná 
plocha o výmere 9 m² a pozemok parc.č.12727/16 zastavaná plocha o výmere 9 m² a pozemok 
parc.č.12727/17 zastavaná plocha o výmere 9 m² a pozemok parc.č.12727/18 zastavaná 
plocha o výmere 8 m² a pozemok parc.č.12727/19 zastavaná plocha o výmere 8 m² a pozemok 
parc.č.12727/23 zastavaná plocha o výmere 8 m² a pozemok parc.č.12727/24 zastavaná 
plocha o výmere 10 m² a pozemok parc.č.12727/25 zastavaná plocha o výmere 8 m² a 
pozemok parc.č.12727/34 ostatná plocha o výmere 19 m² a pozemok parc.č.12727/35 
zastavaná plocha o výmere 6 m² a pozemok parc.č.12727/36 zastavaná plocha o výmere 8 m² 
a pozemok parc.č.12727/37 ostatná plocha o výmere 118 m² a pozemok parc.č.12727/38 
zastavaná plocha o výmere 7 m² a pozemok parc.č.12727/39 zastavaná plocha o výmere 7 m² 
a pozemok parc.č.12727/40 zastavaná plocha o výmere 6 m² a pozemok parc.č.12727/41 
ostatná plocha o výmere 5 m² a pozemok parc.č.12727/42 zastavaná plocha o výmere 8 m² a 
pozemok parc.č.12727/43 zastavaná plocha o výmere 3 m²   
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č. 13061/6 zapísaná na LV č. 1274, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.13061/18  ostatná plocha o výmere 289 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.13066/2 zapísaná na LV č. 5713 v spoluvlastníckom 
podiele 6/8, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č. 13066/32  ostatná plocha o výmere 
2m², z toho spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  1,5 m2  
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.13066/2 zapísaná na LV č. 5713 v spoluvlastníckom 
podiele 6/8, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č. 22067/3  ostatná plocha o výmere 25 
m2, z toho spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  19 m2 
časti z pozemku registra „E“ KN parc.č.13066/4 zapísaná na LV č. 5713 v spoluvlastníckom 
podiele 6/8, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č.13066/7  ostatná plocha o výmere 173 
m² a pozemok parcela č.22067/2 ostatná plocha o výmere 22 m2, z toho spoluvlastnícky 
podiel hlavného mesta je  146 m2 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.13067/2 zapísaná na LV č. 5713 v spoluvlastníckom 
podiele 6/8, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č.22067/4  ostatná plocha o výmere 1 m² 
z toho spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  0,75 m2 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.21914 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21914/10  ostatná plocha o výmere 124 m² 
časti z pozemku registra „E“ KN parc.č.21961 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.11739/12 ostatná plocha o výmere 15 m² a pozemok parcela 
č.21965/139 ostatná plocha o výmere 3m2 



časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.21964 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21964/7  zastavaná plocha o výmere 163 m² 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.21965 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/141 ostatná plocha o výmere 320 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/2 zapísaná na LV č. 1, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/122 zastavaná plocha o výmere 4 m² 
pozemok registra „C“ KN  parc.č. 21965/8 zapísaná na LV č.1, zastavaná plocha o výmere  
18 m² 
pozemok registra „C“ KN  parc.č. 21965/9 zapísaná na LV č. 1, zastavaná plocha o výmere 
17 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/10 zapísaná na LV č. 1, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/115 zastavaná plocha o výmere11 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/11 zapísaná na LV č. 1, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/116 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/12 zapísaná na LV č. 1, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/117 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/13 zapísaná na LV č. 1, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/118 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/14 zapísaná na LV č. 1, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/119 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/15 zapísaná na LV č. 1, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/120 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/16 zapísaná na LV č. 1, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/121 zastavaná plocha o výmere 5 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/73 zapísaná na LV č. 1, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/123 zastavaná plocha o výmere 2 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/74 zapísaná na LV č. 1, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/124 zastavaná plocha o výmere 2 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/75 zapísaná na LV č. 1, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/125 zastavaná plocha o výmere 1 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/82 zapísaná na LV č. 1, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/134 zastavaná plocha o výmere 2 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/87 zapísaná na LV č. 1, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/135 zastavaná plocha o výmere 1 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.21965/88 zapísaná na LV č. 1, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.21965/133 zastavaná plocha o výmere 1 m2 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.22063 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.22063/2 ostatná plocha o výmere 12 m² 

časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.22064 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.22064/4 ostatná plocha o výmere 11 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.22066 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.22066/4 ostatná plocha o výmere 9 m² 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.22067 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.22067/5 ostatná plocha o výmere 2 m² 
časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.22255 zapísaná na LV č. 1, podľa GP novovytvorený 
pozemok parc.č.22255/2 ostatná plocha o výmere 23 m² 
časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.22403 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č13184/47 ostatná plocha o výmere 265 m² a pozemok parcela 
č. 13184/43 ostatná plocha o výmere 109 m2 



časť z pozemku registra „C“ KN parc.č.13184/11 zapísaná na LV č. 5552 v spoluvlastníckom 
podiele 228/300, podľa GP novovytvorený pozemok parc.č.13184/42 ostatná plocha o výmere 
327 m², z toho spoluvlastnícky podiel hlavného mesta je  248,5 m2  

časť z pozemku registra „E“ KN parc.č.22404 zapísaná na LV č. 5567, podľa GP 
novovytvorený pozemok parc.č.22404/3 ostatná plocha o výmere 72 m² a pozemok parcela 
č.13184/44 ostatná plocha o výmere 3m2 
 
 
 
2. Budúci kupujúci je budúcim stavebníkom stavby vo verejnom záujme  „ŽSR , Bratislava – 
Železničné zapojenie Letiska M.R.Štefánika,2.etapa.“  Na stavbu bolo vydané MČ Bratislava 
– Nové Mesto dňa 21.12.2009 územné rozhodnutie o umiestnení stavby , pod č.k. ÚK a SP – 
2009/1400/R-FME – 730, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.2.2010.Investorom stavby je 
budúci kupujúci, dodávateľom projektovej dokumentácie je spoločnosť DI Koridor, s.r.o.  
IČO : 36704806 a spoločnosť DOPRAVOPROJEKT a.s.  IČO : 31322000, je na základe 
zmluvy o dielo a plnej moci, spracovateľom projektovej dokumentácie a dodávateľom 
inžinierskej činnosti. 
 

 
 

Článok 2 
 

Lehota na uzavretie budúcej zmluvy. 
 
 
1.Budúci predávajúci berie na vedomie, že  predaj nehnuteľností, ktoré budú predmetom 
„ budúcej zmluvy“, podlieha  schváleniu v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy.  
 
 
2.Zmluvné strany sa dohodli, že technickým podkladom k uzavretiu „ budúcej zmluvy  “ 
môže byť novovytvorený geometrický plán, ktorý si budúci kupujúci dá vyhotoviť ku 
kolaudačnému konaniu.  
 
 
3.Budúci predávajúci sa zaväzuje uzavrieť  „ budúcu zmluvu“ na základe písomnej žiadosti 
budúceho kupujúceho, v lehote do 30 dní od  schválenia predaja pozemkov uvedených 
v čl.1.v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy  .  
Žiadosť o uzavretie „budúcej zmluvy“   doručí budúci kupujúci  budúcemu predávajúcemu,  
najneskôr  60 dní pred  podaním návrhu budúceho kupujúceho o vydanie kolaudačného 
rozhodnutia na stavbu špecifikovanú v čl.1 bod 2. tejto zmluvy. V prípade , ak budúci 
kupujúci nedoručí budúcemu predávajúcemu v lehote dohodnutej v predchádzajúcej vete  
tohto odseku písomnú žiadosť o uzavretie „ budúcej zmluvy “, zaväzuje sa  zaplatiť budúcemu 
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej kúpnej ceny uvedenej v čl. 3 
ods.1 tejto zmluvy,  za každý mesiac omeškania  až do dňa predloženia  písomnej žiadosti o 
kúpu . 
 
 



4.V prípade, že budúci kupujúci nepožiada  pred  vydaním kolaudačného rozhodnutia 
o uzavretie  „budúcej  zmluvy“ do konca r.2017, má sa za to, že obe zmluvné strany od tejto 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve odstúpili. 
 
 
 
 

Článok 3 
Kúpna cena 

 
1. Zmluvné strany  sa dohodli na kúpnej cene za pozemky vo výške 10,00 EUR / m2 

(slovom desať EUR/m2) t.j. celková kúpna cena za pozemky  o celkovej výmere 
2 984,75 m2 , predstavuje sumu vo výške 29 847,50-. EUR slovom : dvadsaťdeväťtisíc 
osemstoštyridsaťsedem  EUR a päťdesiat centov.  

 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že do „budúcej zmluvy“ zakotvia aj nasledovné záväzky:  
 

- budúci predaj nehnuteľností sa uskutoční ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a  ods.8 písm .e) zákona č. 138/1991 Z.b o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.  

 
- kupujúci je povinný rešpektovať všetky vedenia TI prechádzajúce cez 

kupované pozemky a  prípadné kolízie riešiť formou vecného bremena  
        

- kupujúci je povinný uhradiť za predávané nehnuteľnosti dohodnutú cenu  na 
účet predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania „budúcej zmluvy “ 
oboma stranami. V prípade, keď budúci kupujúci nezaplatí riadne a včas kúpnu 
cenu, je povinný zaplatiť budúcemu predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Takisto je budúci kupujúci 
povinný v prípade nezaplatenia kúpnej ceny riadne a včas  zaplatiť  budúcemu 
predávajúcemu úroky z omeškania podľa ustanovenia § 517 ods.2 
Občianskeho zákonníka 

 
- návrh do katastra nehnuteľností podá budúci predávajúci spolu s budúcim 

kupujúcim po zaplatení kúpnej ceny na účet budúceho predávajúceho.Za deň 
zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň pripísania kúpnej ceny na účet 
predávajúceho a v prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny,  sa za 
splnenie záväzku zaplatiť dohodnuté platby  považuje až deň pripísania 
majetkových sankcií dohodnutých v tomto článku a to na  účet budúceho 
predávajúceho. 

 
- budúci kupujúci obdrží od budúceho predávajúceho po podpise „ budúcej 

zmluvy “jej fotokópiu,  za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z tejto 
zmluvy. Rovnopis „budúcej zmluvy“ odovzdá budúci predávajúci budúcemu 
kupujúcemu spolu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností po jeho 
podaní do katastra nehnuteľností. 

 
- náklady za poplatky za podanie návrhu do katastra nehnuteľností uhradí budúci 

kupujúci. 



 
 
                                                                 
 
 
 
                                                               Článok 4. 

 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
1.Budúci kupujúci súhlasí  so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
 
2.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
po jej zverejnení v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 
3.Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou 
očíslovaných písomných dodatkov, odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými 
stranami. 
 
4.Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 
štyri vyhotovenia. 
 
   
 
 
 
 
 
 V Bratislave dňa :                                                        V Bratislave dňa  
 Budúci predávajúci                                                      Budúci kupujúci                                  
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 































Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kú pnej zmluve na predaj pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto – Projekt TEN-T, pre pojenie železni čného koridoru TEN-T 
s letiskom a železni čnou sie ťou v Bratislave 

 Kód uzn.: 5.2 
5.2.4 

Uznesenie č. 299/2011 
zo dňa 13. 10. 2011 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú ča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

prerokovať predmetný materiál so zohľadnením stanoviska mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
- - - 

 












