
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24. 10. 2013 
 
 

Návrh 
na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8590/6, 8590/44 a 8609/10, 

spoločnosti Centre Investment, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa 

 
 

N 
 
 
 

 
 

 
 

Október 2013 
 
 
 
 

 
 
 
Predkladateľ: 
 
Mgr. Rastislav Gajarský, v. r. 
riaditeľ magistrátu 
 
 
 
Zodpovedný: 
 
Ing. Ivan Krištof, v. r. 
vedúci oddelenia správy nehnuteľností 
 
 
 
Spracovateľ: 
 
JUDr. Svetlana Komorová, v. r. 
oddelenie správy nehnuteľností 
 
Ing. Jana Korčáková, v. r. 
oddelenie správy nehnuteľností 
 
 
 

 
 
Materiál obsahuje: 
 

1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu 
3. Žiadosť 2x 
4. Výpis z obchodného registra 
5. Snímky z mapy  3x 
6. GP č.  55/2013 
7. LV   
8. Stanoviská odborných útvarov 

magistrátu  7x 
9. Stanovisko starostky MČ Bratislava – 

Staré Mesto  
10. Návrh kúpnej zmluvy 

 
 



 
 

         
 
 
         kód uzn. 5.2 
             5.2.4 
                
 

NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

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 pozemkov registra „C“ v k. ú. Staré Mesto, - 
parc. č. 8590/6 - zastavané plochy vo výmere 3 481 m2, ktorý vzniká na základe GP č. 55/2013 
z pozemku parc. č. 8590/6 vo výmere 3997 m2 a z pozemku parc. č. 8590/33 vo výmere 459 m2, 
- parc. č. 8590/44 - zastavané plochy vo výmere 14 m2,  
- parc. č. 8609/10 - zastavané plochy vo výmere 102 m2, 
zapísaných na LV č. 1656, spoločnosti Centre Investment, s. r. o., so sídlom na Rajskej 2                        
v Bratislave, IČO 44938 969,  za kúpnu cenu  496,89 Eur/m2 (pri pozemkoch parc č. 8590/6 a parc. 
č. 8609/10) a 372,67 Eur/m2 (pri pozemku parc. č. 8590/44),  t. z. za kúpnu cenu celkom 
1 785 573.81 Eur, 
 
s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 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. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 
 
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadateľ, ako člen skupiny LORDSHIP,              
( do ktorej okrem neho patria tiež spoločnosti Kyjev a. s.  a SK Centre), má v spolupráci so 
spoločnosťou TESCO STORES záujem realizovať v rámci územia investičný zámer – revitalizácia 
a dostavba Kamenného námestia v Bratislave. V nadväznosti na územný plán mesta je predmetný 
blok potrebné dobudovať ako súčasť celomestského polyfunkčného centra a naplniť ho 
zodpovedajúcimi funkciami s dôrazom na kultivované a citlivé začlenenie jestvujúcich 
solitérnych objektov, Obchodného domu, hotela Kyjev  a ostatných pozostatkov pôvodnej 
kompaktnej zástavby. Takto koncipovanú požiadavku môžu v zásade realizovať len subjekty, 
ktoré sú na danú lokalitu vlastnícky viazané, ( a to nielen vo vzťahu k pozemkom, ale aj vo vzťahu 
k stavbám), ktorú podmienku žiadateľ spĺňa.   
 
 

 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET  : Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8590/6, 8590/44,  
    8609/10   
 
 
ŽIADATE Ľ   : Centre Investment, s. r. o. 
     Rajská 2 
     811 08 Bratislava  
     IČO 44 938 969    
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.  druh pozemku výmera v m2  pozn.     
8590/6,  zastavané plochy  3 481 m2,   GP č. 55/2013   
8590/44,  zastavané plochy       14 m2  
8609/10,  zastavané plochy     102 m2 
Spolu     3 597 m2 
 
SKUTKOVÝ STAV   
  

Veľká časť námestí v bratislavských mestských častiach vyžaduje obnovu a opravu, aby 
spĺňali štandardy európskej metropoly. Revitalizáciu potrebuje najmä Kamenné námestie, kde 
chýbajú oddychové zóny a zeleň, čo si vyžiada značné investície. 

Z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Lordship Real Estate uskutočnila v marci 2012 firma 
GfK Slovakia vyplýva, že s terajšou podobou Kamenného námestia je nespokojných takmer           
70 perc. obyvateľov Starého Mesta a 65 perc. ľudí z iných častí Bratislavy. Iba niečo vyše desatiny 
obyvateľov Bratislavy považuje momentálny stav Kamenného námestia za vyhovujúci a nemenili 
by na ňom nič.  

Budúcu podobu Kamenného námestia možno bezpochyby považovať za jednu                           
z najdiskutovanejších tém tohto typu v Bratislave.  

Lokalita majetko – právne prešla prevažne pod britskú developerskú skupinu Lordship Real 
Estate, pričom  žiadateľ je projektovou spoločnosťou, ktorá rovnako ako vlastníci okolitých 
pozemkov, Hotel Kyjev a. s. a SK Centre a. s., do tejto skupiny patrí.   

Žiadateľ požiadal listom zo dňa 26. 8. 2013 o odkúpenie špecifikovaných pozemkov, ktoré 
plánuje koncepčne zahrnúť do realizácie celého zámeru revitalizácie a dostavby Kamenného 
námestia. 

 Svoj investičný zámer má žiadateľ záujem realizovať nielen na vlastných pozemkoch, ale 
taktiež na všetkých pozemkoch patriacich spoločnostiam, ktoré sú členmi skupina Lordship, a to  
v úzkej spolupráci so spoločnosťou TESCO STORES, ktorá je ďalším, významným vlastníkom 
pozemkov v danej lokalite, a ktorej predstavenstvo na svojom zasadnutí dňa 14. mája schválilo 
spoluprácu so spoločnosťou Lordship.  
.   
 Takýto projekt možno bezpochyby považovať za pozitívny krok, ktorý žiaducim 
spôsobom ovplyvní nielen kvalitu verejných priestrantiev a život v centrálnej časti Bratislavy, 
ale v neposlednej miere tiež vizuálnu stránku danej lokality, ktorá je svojím umiestnením 
predurčená  tvoriť vstupnú bránu do najužšieho centra mesta a citlivým spôsobom skĺbiť 
prvky modernej a historickej architektúry   
 



 Investor v súvislosti s realizáciou projektu a snahou čo najvyhovujúcejším spôsobom využiť 
územie plánuje zrealizovať dve urbanisticko – architektonické súťaže, jednu na samotný blok, 
druhú na verejné priestranstvá : 
 
 Súťaž pre blok Kamenného námestia bude realizovaná ako medzinárodná súťaž. Jej 
úlohou bude detailne preveriť možnosti využitia územia a jej podmienky budú spracované 
v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto a kompetentnými 
orgánmi.  
 
 Súťaž pre verejné priestory bude riešiť najmä otázku opätovného oživenia centrálnej časti 
Starého Mesta, hlavne ulíc Špitálska, Dunajská, Rajská, Šafárikova, nám. SNP a Suché Mýto. Táto 
súťaž bude plne v gescii Hlavného mesta Bratislava a MČ Bratislava - Staré mesto, pričom 
spoločnosť Lordship sa zaväzuje spolupracovať na priebehu súťaže a podieľať sa na jej 
spolufinancovaní. 
 
 Navrhovaná kúpna cena : 
 

Kúpna cena  je navrhovaná v súlade so Znaleckým posudkom č. 15/2013, vypracovaným 
znalcom Doc. Ing. Michalom Holíkom nasledovne : vo výške  496,89 Eur/m2 (pri pozemkoch parc 
č. 8590/6 a 8609/10) a  vo výške 372,67 Eur/m2 (pri pozemku parc. č. 8590/44). Celková 
navrhovaná kúpna cena tak predstavuje sumu 1 785 573.81 Eur.  
  
 Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe skultúrniť a zhumanizovať priestor 
Kamenného námestia, ktorý v súčasnosti nie je v stave dôstojným spôsobom reprezentovať centrum 
hlavného mesta a nereflektuje na potreby a očakávania jeho obyvateľov a návštevníkov. Žiadateľ 
patrí do skupiny LORDSHIP (do ktorej taktiež patria vlastníci susediacich pozemkov, spoločnosti 
Kyjev a. s.  a SK Centre) a má záujem realizovať na nich  investičný zámer – revitalizácia 
a dostavba Kamenného námestia v Bratislave, v spolupráci so spoločnosťou TESCO STORES, 
ďalším významným vlastníkom pozemkov v dotknutom území.  
 
 V nadväznosti na územný plán mesta je predmetný blok potrebné dobudovať ako súčasť 
celomestského polyfunkčného centra a naplniť ho zodpovedajúcimi funkciami s dôrazom na 
kultivované a citlivé začlenenie jestvujúcich solitérnych objektov, Obchodného domu, hotela 
Kyjev  a ostatných pozostatkov pôvodnej kompaktnej zástavby. Takto koncipovanú požiadavku 
môžu v zásade realizovať len subjekty, ktoré sú na danú lokalitu vlastnícky viazané, ( a to nielen vo 
vzťahu k pozemkom, ale aj vo vzťahu k stavbám), ktorú podmienku žiadateľ spĺňa a zároveň 
preukázal, že v tejto veci spolupracuje so spoločnosťou TESCO STORES, vlastníkom jednej 
z dvoch dominantných stavieb nachádzajúcich sa na námestí.  
 
Doplňujúce informácie :  
 
Na časť pozemku parc. č. 8590/6 bola uzatvorená Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena v znení dodatkov 1 a 2, so spoločnosťou Intermont, a. s. Z dôvodu 
nedodržania podmienok zo strany nájomcu hlavné mesto od zmluvy odstúpilo. Nájomca  (Intermont 
a. s.) však platnosť odstúpenia od zmluvy napadol súdnou cestou.  Konanie v tejto veci prebieha, do 
dnešného dňa nebolo vo veci vydané meritórne rozhodnutie. Prevod pozemku do vlastníctva 
žiadateľa spôsobí, že tento vstúpi v rozsahu prevádzaného pozemku do práv a povinností 
hlavného mesta a teda vstúpi do prebiehajúceho konania. Existencia zmluvného vzťahu, ani 
existencia súdneho sporu nemá bez ďalšieho za následok obmedzenie hlavného mesta so 
špecifikovanými nehnuteľnosťami nakladať. Predbežné opatrenie, o nariadenie ktorého spoločnosť 
Intermont a. s. požiadala, súd nevydal a návrh zamietol.  
 
Pozn. : ak by súd aj rozhodol, že odstúpenie od zmluvy nebolo platné, spôsobí to, že kupujúci (nový 
vlastník) bude musieť strpieť nájomcu za podmienok dojednaných v zmluve, ktorú uzatvorilo hlavné 



mesto. O tejto skutočnosti je žiadateľ informovaný a bude zakomponovaná aj v kúpnej zmluve Ak 
súd rozhodne, že hlavné mesto konalo lege artis, nedôjde k žiadnej právnej ani faktickej zmene 
a kupujúci bude môcť pozemok užívať bez jeho zaťaženia nájomnou zmluvou. 
 
Na pozemku parc. č. 8590/6 sa nachádzajú viaceré reklamné zariadenia a automatické WC. Hlavné 
mesto eviduje tri platné právne vzťahy : 
 
1. Zmluva so spoločnosťou J.C. Decaux Slovakia  
Zariadenie :  automatické WC  
Platnosť zmluvy : do 28. 9. 2028 
 
2. Zmluva so spoločnosťou Q-EX, a. s.  
Zariadenie : prenosné reklamné zariadenia 3 ks 
Platnosť zmluvy : do 31. 12. 2018 
 
3. Zvláštne užívanie komunikácie pre Ing. Máriu Michal čákovú – EWE 
Zariadenie : prenosné reklamné zariadenia 4 ks 
Platnosť zmluvy : do 31. 12. 2013 
 
Pozn. : Prevodom pozemku do vlastníctva žiadateľa sa tento stane univerzálnym sukcesorom, čo 
znamená, že naňho prejdú všetky práva a povinnosti dojednané v uzatvorených  zmluvách.  
 
Stanoviská odborných útvarov magistrátu 
 
Stanovisko oddelenia územného rozvoja mesta: 
Ide o blok, ktorý je potrebné dobudovať ako súčasť celomestského polyfunkčného centra a naplniť 
ho zodpovedajúcimi funkciami, urbanisticky intenzívne využiť veľmi vysoký potenciál územia. 
Stanovisko referátu generelov technickej infraštruktúry: 
Pozemkom prechádzajú trasy koncových úsekov verejnej kanalizácie DN 300 a 400 mm, 
kábelovodu, miestnej telefónnej siete a optická trasa UPC    
Súborné stanovisko oddelenia dopravy: 
Pozemok p. č. 8590/6 je v tesnom kontakte s výhľadovým zámerom dopravy uvažovaným v ÚPN 
hl. m. SR, a to s plánovaným nosným systémom MHD a v existujúcej urbanistickej štruktúre je 
súčasťou verejného priestoru, ktorý je prevažne nezastavaný a otvorený verejnosti. Pozemky parc. 
č. 8590/44 a 8609/10 nie sú v kolízií s výhľadovým zámerom dopravy. 
Stanovisko oddelenia životného prostredia a mestskej zelene: 
Predaj predmetného pozemku nie je v rozpore so záujmami ochrany mestskej zelene, územnou ani 
druhovou ochranou krajiny a prírody. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov: 
Referát PO dane z nehnuteľností neeviduje voči spoločnosti žiadne pohľadávky. 
Referát komunálneho odpadu eviduje pohľadávku voči uvedenej spoločnosti. 
Finančné oddelenie: 
Neeviduje žiadne pohľadávky. 
 
Stanovisko starostky MČ Bratislava – Staré Mesto 
k prevodu pozemku parc. č. 8590/6 je súhlasné, o stanovisko k zvyšným pozemkom bolo požiadané 
listom doručeným na MČ dňa 23. 9. 2013. 
 
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 8. 10. 2013 na internete a  na úradnej tabuli svoj 
zámer predať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
 Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 10. 10. 2013, kde uznesenie nebolo 
prijaté. 











































































 
Kúpna zmluva 
č. 048803501300 

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

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
zastúpené:  Milanom Ftáčnikom, primátorom mesta 
Peňažný ústav:  Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu:  25826343/7500 
Variabilný symbol: 4880035013 
IČO:   603 481 

 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
a 
 
 Centre Investment, s. r. o. 

Rajská č. 2, 811 08  Bratislava,  
 Zastúpená : Ing. Martin Pilka, konateľ 

    bytom : Vychádzková 553/2, 621 00 Brno, Česká republika 
 Zapísaná  : v obchodnom registri Okresného sudu v Bratislave I., 

    odd. Sro, vložka č. 60099/B  
 Peňažný ústav  :   
 Číslo účtu  :  
 IČO : 44 938 969 
 

 (ďalej len „kupujúci“) 
 

Čl. 1 
 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, pozemkov registra 
„C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 8590/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3997 m2,, parc. č. 
8590/33,zast. plocha vo výmere 459 m2, parc. č. 8590/44 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 
m2 a parc. č. 8609/10 – zastavaná plocha o výmere 102 m2, zapísaných na LV č. 1656, pozemky sa 
nachádzajú v okrese Bratislava I, v obci Bratislava – mestská časť Staré Mesto. 
 2) Podľa Geometrického plánu č. 55/2013, zo dňa 26.08.2013, vyhotoveného Ing. Marian 
Voštinár-AGM, Jesenná 2, Bratislava, IČO: 32 107 820 bol vytvorený nový pozemok parc. č. 8590/6 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3481 m2, k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol z pozemku registra 
„C“ parc. č. 8590/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3997 m2  a parc. č. 8590/33,zast. plocha 
vo výmere 459 m2 , k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656.  
   3) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva pozemky v k. ú. Staré 
Mesto, a to novovytvorený pozemok parc. č. 8590/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3481 m2, 
evidovaný ako parcela registra „C“ katastra nehnuteľností ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 
55/2013, zo dňa 26.08.2013 z pozemku parc. č. 8590/6 a parc. č. 8590/33,zast. plocha vo výmere 459 
m2 k. ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 a pozemky registra „C“ 
katastra nehnuteľností parc. č. 8590/44 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 a parc. č. 
8609/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2, zapísané na LV č. 1656.   
 4) Predaj pozemkov parc. č. 8590/6, parc. č. 8590/44 a parc. č. 8609/10 k. ú. Staré Mesto 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, že kupujúci patrí do skupiny 
LORDSHIP ( do ktorej taktiež patria vlastníci susediacich pozemkov spoločnosti Kyjev a. s. 
spoločnosť SK Centre a.s. ), ktorá má prostredníctvom kupujúceho ( ktorý je zároveň projektovou 
spoločnosťou skupiny LORDSHIP ) záujem realizovať na predmete prevodu uvedeného v ods. 3) 
tohto článku investičný zámer – revitalizácia a dostavba Kamenného námestia v Bratislave, 
v spolupráci so spoločnosťou TESCO STORES. Prevádzané pozemky plánuje kupujúci využiť najmä 
pre potreby riešenia statickej dopravy.  

 
 
 



 
 
.  

Čl. 2 
 1) Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 odsek 3 tejto zmluvy  za  kúpnu cenu  
496,89 Eur/m2 (pri pozemkoch parc č. 8590/6 a 8609/10 k. ú. Staré Mesto) a za kúpnu cenu 372,67 
Eur/m2 (pri pozemku parc. č. 8590/44 k. ú. Staré Mesto),  t. z. za kúpnu cenu celkom 1 785 573.81 
Eur, ( slovom: jedenmiliónsedemstoosemdesiatpäťtisícpäťstosedemdesiattri Eur a 81 centov) 
kupujúcemu, ktorý pozemky za túto cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva. Spolu s kúpnou 
cenou sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu aj náklady na vypracovanie Znaleckého posudku 
č. 15/2013, zo dňa 25.02.2013 a Doplnenia č. 1 znaleckého posudku č. 15/2013, zo dňa 06.05.2013 
v celkovej výške  320,00 Eur.  
 2) Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom zasadnutí dňa .....2013, uznesením č. .............. 
 3) Kupujúci je povinný uhradiť celú dohodnutú kúpnu cenu a náklady na vypracovanie 
znaleckého posudku na účet predávajúceho č. 25826343/7500, vedený v ČSOB, a.s., variabilný 
symbol  č. 488035013 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) Náklady na vyhotovenie Znaleckého posudku č. 15/2013 a Doplnenia č. 1 znaleckého 
posudku vo výške 320,00 Eur, vyhotoveného Doc. Ing. Michalom Holíkom, PhD., znalcom v odbore 
Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, dopravné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, so sídlom 
Mozartova 23, Bratislava, evidenčné číslo: 911129 uhradí kupujúci na účet hlavného mesta SR 
Bratislavy vedený v ČSOB, a.s., variabilný symbol  č. 488035013, číslo účtu:  25826343/7500 do 30 
dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 
 

Čl. 3 
 1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, bremená 
ani iné právne povinnosti s výnimkou uzatvorených zmlúv podrobne špecifikovaných v čl. 7 tejto 
kúpnej zmluvy.  
 2) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto kúpnej 
zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.  

 
 

Čl. 4 
 1) Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného 
upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak kupujúci nezaplatí  kúpnu 
cenu v stanovenej lehote. 
 2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
 
 

Čl. 5 
 1) Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy uvedený v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy dobre 
známy a že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 
 2) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy k predaju nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to so stanoviskom 
oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 30.04.2013, referátu generelov technickej infraštruktúry 
OUP zo dňa 17.04.2013, so súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 17.05.2013, oddelenia 
mestskej zelene zo dňa 12.04.2013, podľa ktorých sa na predmete prevodu nachádzajú koncové úseky 
verejnej kanalizácie, ktorých technický detail kupujúci dorieši s Bratislavskou vodárenskou 
spoločnosťou, a. s.,  na pozemkoch špecifikovaných v čl. I. ods. 3 tejto kúpnej zmluvy je tiež 
umiestnená elektrická stanica a 22kV káblové vedenie. Kupujúci  berie tieto stanoviská na vedomie a 
zaväzuje sa dodržiavať podmienky v nich stanovené. 



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

Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.   
 

Čl. 6 
 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva katastrom nehnuteľností. 
 2) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci pri dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny a nákladov na vyhotovenie 
znaleckého posudku a doplnenia 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 predávaným nehnuteľnostiam vkladom do katastra 
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného 
rozhodnutia o jeho povolení príslušnou správou katastra. 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. 7 

1) Kupujúci bol oboznámený s tým, že hlavné mesto SR Bratislava uzatvorilo k pozemkom 
špecifikovaných v čl. 1 ods. 3 tejto kúpnej zmluvy tri platné právne vzťahy, a to :  

-  Zmluva č. 0699349510, zo dňa 11.07.1990 so spoločnosťou J.C. Decaux Slovakia, s.r.o.  
Zariadenie :  automatické WC  
Platnosť zmluvy : do 28. 9. 2028 

- Zmluva č. 088300200900, zo dňa 01.01.2009 so spoločnosťou Q-EX, a. s.  
Zariadenie : prenosné reklamné zariadenia 6 ks 
Platnosť zmluvy : do 31. 12. 2018 

- Zvláštne užívanie komunikácie pre Ing. Máriu Michalčákovú – EWE, zo dňa ........ 
Zariadenie : prenosné reklamné zariadenia 4 ks 
Platnosť zmluvy : do 31. 12. 2013. 

2) Kupujúci sa touto kúpnou zmluvou stane univerzálnym sukcesorom hlavného mesta SR 
Bratislavy ako prenajímateľa vo vzťahu k uzatvoreným zmluvám uvedených v čl. 7 ods. 1 tejto 
zmluvy a preberie na seba všetky práva a povinnosti dojednané v zmluvách uvedených v čl. 7 ods. 1 
tejto kúpnej zmluvy.  
 3) Kupujúci bol podrobne oboznámený s tým, že k časti pozemku registra „C“ katastra 
nehnuteľností parc. č. 8590/6 k. ú. Staré Mesto uzatvorilo hlavné mesto SR Bratislava Zmluvu 
o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0232-07-00/2899, zo dňa 
13.04.2013, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.01.2010 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 25.11.2010 so 
spoločnosťou INTERRMONT, a. s., so sídlom Železničiarska č. 13, Bratislava , IČO: 30 840 198 od 
ktorej hlavné mesto SR Bratislava riadne odstúpilo podaním zo dňa 13.06.2012 Spoločnosť 
INTERMONT, a.s. platnosť odstúpenia od zmluvy popiera. V súčasnosti prebieha súdne konanie na 
Okresnom súde Bratislava I, pod č. k.: 25C 218/2012, vo veci určenia neplatnosti a neúčinnosti 
právneho úkonu, ktoré do podpisu tejto kúpnej zmluvy nebolo právoplatne ukončené. Kupujúci berie 
na vedomie, že podpisom tejto kúpnej zmluvy vstúpi do práv a povinností týkajúcich sa pozemku 
parc. č. 8590/6 k. ú. Staré Mesto a teda vstúpi aj do prebiehajúceho súdneho konania pod č. k.: 25C 
218/2012 a nebude si v tejto súvislosti voči hlavnému mestu SR Bratislave uplatňovať žiadne nároky, 
ktoré mu v budúcnosti vzniknú.    

 
Čl. 8  

 1) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 5 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 
 2) Kúpna zmluva je vyhotovená v 10-ich exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú 
predložené Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu k návrhu na vklad vlastníckeho práva, päť 
rovnopisov obdrží predávajúci. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami jej 
fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, tri rovnopisy kupujúcemu 
predávajúci odovzdá až po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
  



 
 
 
 

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na 
základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpísali. 
 
 
 
V Bratislave dňa .............................   V Bratislave dňa .......................... 
 
 
 
 
 
PREDÁVAJÚCI:     KUPUJÚCI:  
Hlavné mesto SR Bratislava   Centre Investment, s. r. o. 
 
 
 
 
....................................................   .................................................. 
             Milan  Ftáčnik           Ing. Martin Pilka 
                primátor          konateľ 
 
        



 


