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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  predaj  pozemkov  registra „C“ KN  v  k. ú. Podunajské Biskupice,  a to pozemkov, na 
ktorých sú postavené stavby žiadateľov -  súpis. č. 5196,   za cenu 159,50 Eur/m2, a to: 
 
 
1. Pozemok registra „C“ KN  parc. č. 5409/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1412 m2, pre 
spoločnosť WENTA PLUS, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Tranovského 31, IČO 36 361 470, 
v celosti do výlučného vlastníctva, za celkovú kúpnu cenu  267 574,00 Eur. 
Celková  kúpna cena pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na   159,50  Eur/m2, t. z.  celkom za 1 412  m2  za cenu   
225 214,00 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny 42 360,00 Eur tvorí náhradu za užívanie  pozemku parc. č. 5409/1 spätne za 
obdobie dvoch rokov   vychádzajúc zo sadzby 15,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora 
č. 28/2011 o Pravidlách evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov. 
 
2. Pozemok registra „C“ KN  parc. č. 5409/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 152 m2, pre 
spoločnosť DSG s.r.o.,  so sídlom v Bratislave, Krajinská 10593/21, IČO 35 963 182, v celosti  do 
výlučného vlastníctva. 
Celková  kúpna cena pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na   159,50  Eur/m2, t. z.  celkom za 152 m2 za cenu  
24 244,00  Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny  tvorí náhradu za užívanie  pozemku parc. č. 5409/2 spätne za obdobie od 
19.01.2012 do podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim a vychádza zo sadzby 15,00 Eur/m2/rok v súlade 
s rozhodnutím primátora č. 28/2011 o Pravidlách evidencie, realizácie a sledovania zmluvných 
vzťahov. 
 
3. Pozemok registra „C“ KN parc. č. 5409/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 120 m2, pre 
Andreu Puchelovú,  v celosti do  výlučného vlastníctva, za celkovú kúpnu cenu 22 740,00 Eur. 
Celková  kúpna cena pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na   159,50  Eur/m2, t. z.  celkom za 120  m2  za cenu      
19 140,00 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny 3 600,00 Eur tvorí náhradu za užívanie  pozemku parc. č. 5409/3 spätne za 
obdobie dvoch rokov   vychádzajúc zo sadzby 15,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora 
č. 28/2011 o Pravidlách evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov.  
 
4. Pozemok registra „C“ KN  parc. č. 5409/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 232 m2, pre 
Ji Zongliang   v celosti  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za celkovú kúpnu cenu           
43 964,00 Eur. 
Celková  kúpna cena pozostáva z dvoch častí:   



Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na   159,50  Eur/m2, t. z.  celkom za 232  m2  za cenu  
37 004,00 Eur. 
Druhá časť  kúpnej ceny 6 960,00 Eur tvorí náhradu za užívanie  pozemku parc. č. 5409/4 spätne za 
obdobie dvoch rokov   vychádzajúc zo sadzby 15,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora 
č. 28/2011 o Pravidlách evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov. 
  
5. Pozemok registra „C“ KN  parc. č. 5409/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 112 m2, pre 
Alžbetu Kováčovú, v celosti,do výlučného vlastníctva za celkovú kúpnu cenu 21 224,00 Eur. 
Celková  kúpna cena pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na   159,50  Eur/m2, t. z.  celkom za 112  m2  za cenu    
17 864,00 Eur 
Druhá časť kúpnej ceny 3 360,00 Eur tvorí náhradu za užívanie  pozemku parc. č. 5409/5 spätne za 
obdobie dvoch rokov   vychádzajúc zo sadzby 15,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora 
č. 28/2011 o Pravidlách evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov. 
  
6. Pozemok registra „C“ KN  parc. č. 5409/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 112 m2, za 
celkovú kúpnu cenu 19 894,00 Eur. Z toho pre  
 
6.1. Ing. Dagmar Valentínyovú, podiel 1/2, za kúpnu cenu 10 962,00 Eur   ( 8 932,00 +  2 030,00 = 
10 962,00 Eur). 
Kúpna cena pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na   159,50  Eur/m2, t. z.  celkom za 112  m2  za cenu    
17 864,00 Eur, z toho kúpna cena podľa podielu 1/2 je 8 932,00 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny 2 030,00 Eur predstavuje pohľadávku žiadateľky, ktorá zodpovedá výške 
bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez právneho dôvodu v podieli 1/2. Úhradou tejto 
sumy sa všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania pozemku bez právneho dôvodu 
považujú za vyrovnané. 
6.2.  RSDr. Jozefa Šveca,  podiel 1/2, za kúpnu cenu stanovenú  na   159,50  Eur/m2, t. z.  celkom za 
112  m2  8 932,00 Eur.  
 
7. Pozemok registra „C“ KN  parc. č. 5409/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m2, pre 
Rozáliu Pohorelcovú,  v celosti do výlučného vlastníctva, za celkovú kúpnu cenu  28 383,75 Eur 
Celková  kúpna cena pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na   159,50  Eur/m2, t. z.  celkom za 145  m2  za cenu    
23 127,50 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny 5 256,25 Eur predstavuje pohľadávku žiadateľky, ktorá zodpovedá výške 
bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez právneho dôvodu. Úhradou tejto sumy sa 
všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania pozemku bez právneho dôvodu považujú za 
vyrovnané. 
 
8. Pozemok registra „C“ KN parc. č. 5409/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 339 m2,  za 
celkovú kúpnu cenu 66 041,46 Eur. Z toho pre 
 
8.1. Rastislava Horvátha, podiel 15/100, za  kúpnu cenu 9 636,08 Eur.   
 
Kúpna cena pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na   159,50  Eur/m2, t. z.  celkom za 339  m2 v podieli 
15/100,  za kúpnu cenu   8 110,58 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny 1 525,50 Eur  vyrátaná ako 15/100 z 10 170,00 (339 m2 x 15 Eur x 2roky) 
tvorí náhradu za užívanie  pozemku parc. č. 5409/5 spätne za obdobie dvoch rokov   vychádzajúc zo 
sadzby 15,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora č. 28/2011 o Pravidlách evidencie, 
realizácie a sledovania zmluvných vzťahov. 
 
 



8.2. Martinu Antalovú a Imricha Antala, podiel 33/100, za  kúpnu cenu  21 898,57 Eur.  
Kúpna cena pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na   159,50  Eur/m2, t. z.  celkom za 339  m2  v podieli 
33/100, za kúpnu cenu  17 843,27 Eur.   
Druhá časť kúpnej ceny 4 055,30 Eur predstavuje pohľadávku žiadateľov, ktorá zodpovedá výške 
bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez právneho dôvodu. Úhradou tejto sumy sa 
všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania pozemku bez právneho dôvodu považujú za 
vyrovnané. 
  
8.3. Katarínu Hajdinovú,  podiel 52/100, za kúpnu cenu  34 506,81Eur. 
Kúpna cena pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na   159,50  Eur/m2, t. z.  celkom za 339  m2 v podieli 
52/100,  za kúpnu cenu  28 116,66  Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny 6 390,15 Eur predstavuje pohľadávku žiadateľky, ktorá zodpovedá výške 
bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez právneho dôvodu. Úhradou tejto sumy sa 
všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania pozemku bez právneho dôvodu považujú za 
vyrovnané. 
 
9. Pozemok registra „C“ KN  parc. č. 5409/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 544 m2, pre 
spoločnosť JAPAK SLOVAKIA s.r.o. so sídlom v Bratislave, Nám. Martina Benku 15, IČO 35 
728 990, v celosti do výlučného vlastníctva, za celkovú kúpnu cenu 103 088,00 Eur. 
Celková  kúpna cena pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na   159,50  Eur/m2, t. z.  celkom za 544  m2  za cenu   
86 768,00 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny 16 320,00 Eur tvorí náhradu za užívanie  pozemku parc. č. 5409/1 spätne za 
obdobie dvoch rokov   vychádzajúc zo sadzby 15,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora 
č. 28/2011 o Pravidlách evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov. 
 
10. Pozemok registra „C“KN  parc. č. 5409/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m2, pre 
Petra Paldana,  v celosti do výlučného vlastníctva, za celkovú kúpnu cenu  3 828,00 Eur. 
 
11. Pozemok registra „C“ KN  parc. č. 5409/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 68 m2 pre 
spoločnosť A.B.R. Rental s. r. o., so sídlom v Bratislave, Kresánkova 11, IČO 43 942 326, v celosti 
do výlučného vlastníctva, za celkovú kúpnu cenu 12 886,00 Eur. 
Celková  kúpna cena pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na   159,50  Eur/m2, t. z.  celkom za 68  m2  za cenu    
10 846,00 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny 2 040,00 Eur tvorí náhradu za užívanie  pozemku parc. č. 5409/14 spätne za 
obdobie dvoch rokov   vychádzajúc zo sadzby 15,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora 
č. 28/2011 o Pravidlách evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov. 
 
12. Pozemok registra „C“ KN parc. č. 5409/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 164 m2, 
pre Shen Xindong,  v celosti do výlučného vlastníctva, za celkovú kúpnu cenu 28 021,53 Eur. 
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na   159,50  Eur/m2, t. z.  celkom za 164  m2  za  kúpnu 
cenu   26 158,00 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny 1 863,53 tvorí náhradu za užívanie  pozemku parc. č. 5409/16 spätne za 
obdobie od 27.11.2012 ktorá zodpovedá výške bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez 
právneho dôvodu a vychádza zo sadzby 15,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora č. 
28/2011 o Pravidlách evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov. Úhradou tejto sumy sa 
všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania pozemku bez právneho dôvodu považujú za 
vyrovnané. 
 



13. Pozemok registra „C“ KN parc. č. 5409/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 164 m2, 
pre Mikuláša Szakála – U Mikiho,  v celosti do výlučného vlastníctva, za celkovú kúpnu cenu             
31 078,00 Eur. 
Celková  kúpna cena pozostáva z dvoch častí:   
Prvá   časť   kúpnej   ceny je   stanovená  na   159,50  Eur/m2, t. z.  celkom za 164  m2  za cenu   
26 158,00 Eur. 
Druhá časť kúpnej ceny 4 920,00 Eur tvorí náhradu za užívanie  pozemku parc. č. 5409/17 spätne za 
obdobie dvoch rokov   vychádzajúc zo sadzby 15,00 Eur/m2/rok v súlade s rozhodnutím primátora 
č. 28/2011 o Pravidlách evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov. 
  
 
S podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť v tej časti, ktorá sa týka predaja 
pozemku, ku ktorému nepodpísali kupujúci kúpnu zmluvu v hore citovanej lehote. Vo všetkých 
ostatných častiach, kde budú zmluvy podpísané kupujúcimi v stanovenej lehote, toto uznesenie 
nestráca platnosť. 

 
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 
 
PREDMET       : Návrh na predaj  pozemkov  v  k. ú. Podunajské Biskupice 
                                    parc. č. 5409/1, parc. č. 5409/2, parc. č.  5409/3, parc. č.  5409/4,   
                                    parc. č.  5409/5,  parc. č.  5409/6,  parc. č.  5409/7,  parc. č.  5409/10,   
                                    parc. č.  5409/11, parc. č.  5409/12,  parc. č.  5409/14,   
                                    parc. č.  5409/16,  parc. č.  5409/17, 
 
 
 
 
ŽIADATELIA       : 1.  WENTA PLUS, s.r.o.  
                                       sídlo: Tranovského 31, 841 02  Bratislave, IČO:   36 361 470   
                                   2.  DSG s.r.o., s.r.o.  
                                        sídlo:  Krajinská 10593/21, 821 06 Bratislava, IČO: 35 963 182 
                                   3. Andrea Puchelová,  
                                         
                                   4. Ji Zongliang  
                                        
                                   5. Alžbeta Kováčová,  
                                   6. Ing. Dagmar Valentínyová,  
      v podieli 1/2  
                                       RSDr. Jozefa Šveca,  
                                       v podieli 1/2 
                                   7. Rozália Pohorelcová,  
                                        
                                   8. Rastislav Horváth,  
                                       v podieli 15/100  
                                       Martina Antalová a Imrich Antal  
                                       v podieli 33/100   
                                       Katarína  Hajdinová,  
                                       v podieli 52/100 
                                   9. JAPAK SLOVAKIA s.r.o.  
                                       sídlo: Nám. Martina Benku 15, 811 07 Bratislava  IČO: 35 728 990 
                                  10. Peter Paldana,  
                                         
                                  11. A.B.R.Rental s.r.o. 
                                        sídlo: Kresánkova 11, 841 05 Bratislava,  IČO: 43 942 326 
                                  12. Shen Xindong,  
                                        i 
                                  13. Mikuláša Szakála – U Mikiho,  
                                         
                                     
                                     
          
 
 
 
 
 
 
                            
 



ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.      druh pozemku                       výmera v m2     pozn.    
5409/1                zastavané plochy a nádvoria          1412                                 LV č. 1395 
5409/2                zastavané plochy a nádvoria            152                                 LV č. 1395 
5409/3                zastavané plochy a nádvoria            120                                 LV č. 1395 
5409/4                zastavané plochy a nádvoria            232                                 LV č. 1395 
5409/5                zastavané plochy a nádvoria            112                                 LV č. 1395 
5409/6                zastavané plochy a nádvoria            112                                 LV č. 1395 
5409/7                zastavané plochy a nádvoria            145                                 LV č. 1395 
5409/10              zastavané plochy a nádvoria            339                                 LV č. 1395 
5409/11              zastavané plochy a nádvoria            544                                 LV č. 1395 
5409/12              zastavané plochy a nádvoria              24                                 LV č. 1395 
5409/14              zastavané plochy a nádvoria              68                                 LV č. 1395 
5409/16              zastavané plochy a nádvoria            164                                 LV č. 1395 
5409/17              zastavané plochy a nádvoria            164                                 LV č. 1395 
_________________________________________________________________________ 
 
                                                Spolu :                      3588 m2 

 
 
SKUTKOVÝ STAV   
 

Žiadatelia požiadali o odkúpenie   pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 
5409/1, zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 1412 m2, parc. č. 5409/2, zastavané plochy 
a nádvoria  vo výmere 152 m2, parc. č.  5409/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 120 m2, 
parc. č. 5409/4, zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 232 m2,  parc. č. 5409/5, zastavané plochy 
a nádvoria  vo výmere 112 m2, parc .č.  5409/6, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 112 m2, 
parc. č.  5409/7, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  145 m2, parc. č. 5409/10,              
zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 339 m2, parc. č. 5409/11, zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere  544 m2, parc. č. 5409/12, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m2, parc. č.                                  
5409/14,  zastavané plochy a nádvoria vo výmere  68 m2,    parc. č. 5409/16, zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 164 m2,   parc. č. 5409/17, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 164 m2,                                 
zapísaná na LV č. 1395, v  k. ú. Podunajské Biskupice, vo vlastníctve hlavného mesta. 

 
 Žiadatelia požiadali o odkúpenie predmetných pozemkov tak, ako je špecifikované v návrhu 
uznesenia z dôvodov  majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod vlastnými stavbami – 
obchodnými prevádzkami -  v objekte súpis. č. 5196, k. ú. Podunajské Biskupice na Lotyšskej ulici 
v Bratislave, a ktoré majú zapísané na listoch vlastníctva. 
 

Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5409/1, parc. 
č. 5409/2, parc. č.  5409/3, parc. č.  5409/4,  parc. č.  5409/5,  parc. č.  5409/6,  parc. č.  5409/7,  
parc. č.  5409/10,  parc. č.  5409/11, parc. č.  5409/12,  parc. č.  5409/14,  parc. č.  5409/16,  parc. č.  
5409/17, zapísaných na LV č. 1395,  k. ú. Podunajské Biskupice. 
 
 Na základe hore uvedeného navrhujeme schváliť predaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. 
b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako pozemky 
zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov. 

 
 Na stanovenie kúpnej ceny bol vypracovaný znalecký posudok č. 24/2013  zo dňa 
01.04.2013, ktorý vypracoval Ing. Miloš Golian, znalec z odboru stavebníctvo – odhad hodnoty 
nehnuteľností so sídlom Hlaváčikova ulica č.23, 841 05 Bratislava, kde cena pozemkov bola 
stanovená vo výške 159,50 Eur/m2. 
 



 Pozemky parc. č. 5409/19 a  parc. č. 5409/8 nie sú predmetom predaja, nakoľko boli už 
v minulosti hlavným mestom predané. Pozemok parc. č. 5409/21 je vo vlastníctve fyzickej osoby 
zapísaní na LV č. 6067, k.ú. podunajské Biskupice.  
 Prevádzka na pozemku parc.č. 5409/18 je podľa výpisu z LV č. 2890 predmetom výkonu  
záložného práva formou dobrovoľnej dražby v prospech Československej obchodnej banky, a.s. 
a na prevádzku na pozemku parc. č. 5409/13 podľa výpisu z LV č. 4099 bolo zriadené exekučné 
záložné právo pod č. Ex 461/05 na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, a preto až do 
doriešenia predmetného stavu tieto pozemky nie sú predmetom predaja. 
 Na pozemok parc. č. 5409/15 nebola podaná žiadosť o odkúpenie tohto pozemku, prevádzku 
na tomto pozemku vlastní spoločnosť Droxi drogérie IMO, ktorá nepreberá poštu, nie je možné sa            
s ňou skontaktovať, ako obchodná spoločnosť nie je evidovaná v obchodnom registri SR, a preto 
tento pozemok takisto nie je predmetom predaja. 
 Pozemok parc. č. 5409/9 je bez založeného listu vlastníctva,  hlavné mesto nedisponuje 
dokladmi o jej vlastníctve  a preto taktiež nie je predmetom predaja. 
 Pozemok parc. č. 5409/20, ktorý tvorí vnútorný dvor stavby súpis. č. 5196, v ktorej sú 
umiestnené prevádzky žiadateľov sa bude rieši samostatne vzhľadom na existenciu technických 
zariadení (prípojky plynu, vody k jednotlivým prevádzkam a pod.) prístupných z tohto pozemku 
k jednotlivým prevádzkam a vzhľadom na  doriešenie spoluvlastníckych podielov podľa plochy 
prevádzok prípadne podľa počtu záujemcov o odkúpenie tohto pozemku.  
 Nakoľko žiadatelia užívali predmetné pozemky bez právneho titulu,  náhrada za užívanie 
pozemkov za obdobie dvoch rokov spätne vychádza  zo sadzby 15,00 Eur/m2/rok ( objekty na 
služby, administratívu a predajne),  v súlade s  Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania 
zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia primátora č. 28/2011, čo 
predstavuje sumy špecifikované v návrhu uznesenia pre jednotlivých žiadateľov za užívanie 
pozemkov pod vlastnou stavbou. 

Žiadateľ Peter Paldan na základe výzvy magistrátu pravidelne uhrádza finančné čiastky za 
užívanie pozemku pod vlastnou stavbou - prevádzkou, a preto bola u neho v návrhu uznesenia 
vypočítaná kúpna cena  3 828,00 Eur ako jednotková cena za m2  159,50 Eur x 24 m2 (plocha 
prevádzky) = 3 828,00 Eur, bez finančnej čiastky za bezdôvodné užívanie pozemku.  

Žiadateľ RSDr. Jozef Švec nadobudol vlastníctvo k stavbe - prevádzke na pozemku parc. č. 
5409/6 na základe kúpnej zmluvy, ktorej vklad bol povolený Správou katastra pre hlavné mesto SR 
Bratislava 22.08.2013, žiadosť o predaj pozemku bola doručená žiadateľom 13.08.2013, a preto 
bola u neho v návrhu uznesenia vypočítaná kúpna cena bez finančnej čiastky za bezdôvodné 
užívanie pozemku. 
  
 
Stanoviská odborných útvarov Magistrátu 
 
Oddelenie územného  rozvoja mesta: 
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov podľa záväznej 
časti stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové  parcely, funkčné využitie územia: 
občianska vybavenosť lokálneho významu, číslo funkcie 102. 
Parcely sú súčasťou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. 
Z hľadiska posúdenia územia vo vzťahu k verejnému technickému vybaveniu je uvádzané, že nie sú 
pripomienky. 
Ďalšie skutočnosti sú uvádzané v pripojenom stanovisku. 
O aktualizáciu stanoviska bolo požiadané 
Súborné stanovisko 
Oddelenie dopravného plánovania a riadenia dopravy 
Bez pripomienok 
Oddelenie prevádzky dopravy 
Predaj sa netýka komunikácii I. a II. triedy, nevyjadrujú sa. 
Oddelenie cestného hospodárstva 
Nemá pripomienky 



Oddelenie  mestskej zelene: 
Súhlasí s predajom.  
Finančné oddelenie: 
Podľa skutočností uvedených v stanovisku. 
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov : 
Bolo požiadané 
 
Stanovisko starostky Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice 
Súhlasné s podmienkou, že sa predajú všetky pozemky naraz. 
 

Mestská rada prerokuje materiál zo dňa 10. 10. 2013 na svojom pokračujúcom 
rokovaní dňa 17. 10. 2013. 
 











































































K ú p n a     z m l u v a 
č. 
 

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:               ČSOB, a.s. Bratislava 
Číslo účtu:                     25826343/7500 
Variabilný symbol:         
IČO:                               603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Mikuláš Szakál – U MIKIHO,  
bydlisko:  
prevádzkáreň:  
zapísaný v Živnostenskom registri č. 108-7124, Obvodný úrad Senec 
IČO: 12 697 435 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1 
 

 1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Podunajské Biskupice, a to 
pozemku registra „C“ parc. č. 5409/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 164 m2, zapísaný 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1395 evidované ako parcela registra „C“ katastrálnej 
mapy,   nachádzajúca sa v okrese Bratislava II,  obec BA-m.č. Podunajské Biskupice, k.ú.Podunajské 
Biskupice. 
 
 3) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosť v k. ú. Podunajské Biskupice, a to 
pozemok parc. č. 5409/17 –  zastavané plochy a nádvoria o výmere 164 m2 v celosti do svojho 
výlučného vlastníctva. 
 

4) Predaj pozemku parc. č. 5409/17 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 164 m2   sa 
uskutočňuje v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona  č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad pozemku zastavaného stavbou súp.č. 5196 vo vlastníctve 
nadobúdateľa, schváleného   Mestským   zastupiteľstvom   hlavného mesta  SR Bratislava.  
 

Čl. 2 
 

1) Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy  za kúpnu cenu  ,- ,-
Eur/m 2, t.z. celkom 164 m2 za kúpnu cenu celkom  ,- Eur (slovom:   Eur), ktorú sa kupujúci 
zaväzuje uhradiť na účet predávajúceho č. 25826343/7500 vedený v ČSOB, a.s., Bratislava,  
variabilný symbol č. ..... naraz do 30 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. Za zaplatenie kúpnej ceny  sa považuje pripísanie kúpnej ceny na účet predávajúceho. 
 

2) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu spätne za dva roky užívania  
pozemkov špecifikovaných v čl. 1 tejto kúpnej zmluvy finančnú čiastku vo výške 15,-Eur/m2/rok, čo 
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pri výmere 164 m2 predstavuje sumu celkom - Eur ( slovom :   Eur ), ktorú uhradí kupujúci na účet 
predávajúceho č. 25828453/7500 vedený v ČSOB, a.s., Bratislava,  variabilný symbol č. do 30 dní odo 
dňa podpísania kúpnej zmluvy. 
 
 3) Predaj  pozemku špecifikovaného v čl. 1. ods. 3 tejto kúpnej zmluvy  schválilo Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 2013 Uznesením číslo /2013. 
 

4) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas kúpnu cenu 
a finančné čiastky podľa čl.2 ods.1,2 tejto zmluvy, 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 dlžných čiastok vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. Takisto 
kupujúci v prípade neuhradenia kúpnej ceny a finančných čiastok riadne a včas je povinný zaplatiť 
predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka. 

 
5) Znaleckým posudkom č.  zo dňa 01.04.2013  vyhotoveným Ing.Milošom Golianom, 

znalcom pre dobor Stavebníctvo, odvetvie 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností bol predmetný 
pozemok uvedený v čl. 1 ods.3 tejto kúpnej zmluvy ocenené na sumu 159,50 Eur/m2.  

 
 

Čl. 3 
 

1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, bremená ani 
iné právne povinnosti. Na pozemku parc.č. 5409/17 je postavená stavba súp.č. 5196, prevádzka vo 
vlastníctve kupujúceho k.ú. Podunajské Biskupice, vedené na LV č. 5421. 

 
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 a finančné čiastky uvedené v čl.2 ods. 1,2 tejto zmluvy 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  tejto kúpnej 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 nehnuteľností uvedených v čl. 1 ods. 3 tejto kúpnej zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného  rozvoja mesta zo dňa , súborné stanovisko za oblasť dopravy zo 
dňa ,  referát generelov technickej infraštruktúry zo dňa , oddelenia mestskej zelene zo dňa  oddelenia 
miestnych daní a poplatkov zo dňa  , finančného oddelenia zo dňa  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. 
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Čl. 6 
 

 1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.  
 
 2) 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 rozhodnutia.  

 
3) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva predávajúci  po dodržaní podmienok 

stanovených v článku  2 tejto zmluvy, t. z. po zaplatení kúpnej ceny a úhrady všetkých dvanástich 
finančných čiastok za spätné užívanie - za ich zaplatenie sa považuje pripísanie na účet predávajúceho. 
V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny a finančných čiastok podľa čl.2 ods.1,2 tejto zmluvy 
podá predávajúci návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 
tejto zmluvy. 
 

4) 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.  

 
5) Kupujúci súhlasí  so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  
  

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

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

podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
 

Čl. 7 
 

 1) Kúpna zmluva je vyhotovená v 8 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva 
rovnopisy 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 dve neoverené fotokópie za účelom splnenia povinností vyplývajúcimi mu z tejto 
zmluvy, tri rovnopisy s platnosťou originálu  predávajúci odovzdá kupujúcemu až po podaní návrhu 
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa čl. 6 ods. 3 tejto zmluvy. 
  

2) 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                                          
 
 
......................................................                                     ........................................................... 
        Milan   F t á č n i  k                                                        Mikuláš Szakál                                         
              primátor                                                                                   konateľ 



   
 

   
 

   


