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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 nehnuteľnosti v k. ú.
Petržalka, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 5418/3 – ostatné plochy vo výmere 1856 m2,
ktorý vznikol podľa GP č. 033-M3/2013 zo dňa 22.10.2013 z pozemku registra „C“ KN parc.
č. 5418/3 – ostatná plocha vo výmere 2547 m2, zapísaného na LV č. 2159 a pozemku registra
„C“ KN, parc. č. 5418/8 – ostatné plochy vo výmere 31 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV
č. 2159, spoločnosti Unit trade s.r.o., so sídlom Šustekova 37, Bratislava, IČO 36 608 831,
za cenu 146,02 Eur/m2, t. z. za cenu celkom 275 539,74 Eur, po zaokrúhlení 275 540,00 Eur
s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva
nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami.
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci pôvodne označený ako spoločnosť
P&LKW – byty, spol. s.r.o. za účelom pripravovanej výstavby „Polyfunkčného bytového domu
na Šustekovej ulici v Bratislave“ zabezpečil vydanie Rozhodnutia o umiestnení stavby č. UKSP
10037-TX1/2007-Pr-7, zo dňa 17.05.2007 a požiadal o vydanie stavebného povolenia.
Kupujúci, na základe zmluvy o nájme pozemku č. 51/2003 vybuduje na časti prevádzaných
pozemkov kanalizáciu a prístupové komunikácie, ktoré budú slúžiť potrebám budúcej stavby
„Polyfunkčného bytového domu na Šustekovej ulici v Bratislave“. Prevod pozemkov sa
uskutočňuje za účelom vydania stavebného povolenia v prospech kupujúceho.

Dôvodová správa
PREDMET

:

Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Petržalka, parcely
registra „C“ katastra nehnuteľností novovytvorená parc.
č. 5418/3 a parc. č. 5418/8 k. ú. Petržalka, ako prípadu
hodného osobitného zreteľa

ŽIADATEĽ

:

Unit trade s.r.o.
Šustekova 37, 8851 04 Bratislava
IČO 36 608 831

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV
parc. č.
druh pozemku
pôvodná výmera m2 výmera m2
5418/3
ostatné plochy
2547
1856
5418/8
ostatné plochy
31
31
2
Spolu: 2578 m Spolu: 1887 m2

pozn.
_____
GP č. 033-M3/2013
LV č. 2159______

SKUTKOVÝ STAV
Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov registra „C“ katastra
nehnuteľností parc. č. 5418/3 – ostatná plocha o výmere 2547 m2 a parc. č. 5418/8 – ostatné
plochy o výmere 31 m2, k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 2159. Predmetné pozemky sa
nachádzajú na Šustekovej ulici v Bratislave.
Na základe majetkovoprávneho šetrenia sme zistili, že časť pozemku parc. č. 5418/3
k. ú. Petržalka je podľa právnych listín zverená do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka.
Z tohto dôvodu bol vypracovaný Geometrický plán č. 033-M3/2013, zo dňa 22.10.2013,
vyhotovený spoločnosťou GEO WORK, Ing. Peter Horňák, Rezedová 1, 821 01 Bratislava,
IČO: 40 019 446, na odčlenenie zverených častí pozemku a na vytvorenie nového pozemku
parc. č. 5418/3 – ostatné plochy o výmere 1856 m2, k. ú. Petržalka, ktorý vznikol z pozemku
registra „C“ parc. č. 5418/3 k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2159 .
Žiadateľ pôvodne vystupoval pod iným obchodným menom P&LKW – byty, spol. s.r.o.
opätovne prejavil záujem o kúpu pozemkov uvedených v špecifikácií za účelom vydania
stavebného povolenia na stavbu nového „Polyfunkčného bytového domu na Šustekovej ulici
v Bratislave“. K predmetnej stavbe bolo vydané mestskou časťou Bratislava – Petržalka
Rozhodnutie o umiestnení stavby č. UKSP 10037-TX1/2007-Pr-7, zo dňa 17.05.2007.
Kupujúci, sa v zmluve o nájme pozemku č. 51/2003 zaviazal, že vybuduje na časti
prevádzaných pozemkov a na časti pozemku parc. č. 5418/7 k. ú. Petržalka, ktorý je zverený do
správy mestskej časti Bratislava - Petržalka kanalizáciu a prístupové komunikácie, ktoré budú
slúžiť potrebám budúceho „Polyfunkčného bytového domu na Šustekovej ulici v Bratislave“.
Pôvodný návrh bol prerokovaný v Komisií finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom mesta dňa 10.02.2014, ktorá odporučila schváliť prevod
dotknutých pozemkov. Pri hlasovaní v komisií nebol nikto z prítomných členov komisie
proti predloženému návrhu. Následne, dňa 13.02.2014 bol materiál prerokovaný aj
v Mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy. Mestská rada hlavného mesta SR
Bratislavy prijala uznesenie č. 1081/2014, ktorým odporučila Mestskému zastupiteľstvu
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať návrh na prevod dotknutých pozemkov
v prospech spoločnosti Unit trade s.r.o.
Predkladaný návrh na prevod uvedených nehnuteľností bol predmetom rokovania
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27.03.2014. Pri rokovaní
materiál nezískal dostatočný počet hlasov poslancov na prijatie uznesenia, pričom 23
poslancov bolo za, 13 sa zdržalo a nikto nebol proti. Diskusia k materiálu nepriniesla
žiadne výhrady ani pripomienky.
Žiadateľ opätovne predložil žiadosť o kúpu nehnuteľností uvedených
v špecifikácií, v ktorej deklaruje svoj nepretržitý záujem o odkúpenie pozemkov za

účelom výstavby „Polyfunkčného bytového domu na Šustekovej ulici v Bratislave“.
K predmetnej stavbe bolo už vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby č. UKSP 10037TX1/2007-Pr-7 zo dňa 17.05.2007, na základe ktorého žiadateľ postupne zabezpečuje
všetky potrebné podklady k vydaniu stavebného povolenia.
Predložený návrh na prevod pozemkov parc. č. 5418/8 k. ú. Petržalka
a novovytvoreného pozemku parc. č. 5418/3 k. ú. Petržalka predkladáme s časovým
odstupom troch mesiacov na žiadosť spoločnosti Unit trade s.r.o.
Podľa znaleckého posudku č. 317/2013 zo dňa 16.12.2013, vyhotoveného spoločnosťou
Status Plus s.r.o. je všeobecná hodnota pozemkov parc. č. 5418/3 a parc. č. 5418/8 k. ú.
Petržalka za 1 m2 stanovená na sumu 146,02 Eur/m2.
Predaj uvedeného pozemku sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov s tým, že obecné zastupiteľstvo musí rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov.
K pozemkom vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v súčasnosti neevidujeme
uzatvorenú nájomnú zmluvu.
Na základe požiadavky oddelenia technickej infraštruktúry a GIS v súčasnosti
zabezpečujeme vyjadrenie ZSE, a.s.
Zámer previesť uvedenú nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa bude
v lehote najneskôr 15 dní pred prerokovaním v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR
Bratislavy zverejnený na úradnej tabuli magistrátu a na internetovej stránke hl. mesta
www.bratislava.sk.
STANOVISKÁ ODBORNÝCH ÚTVAROV MAGISTRÁTU
Oddelenie územného rozvoja mesta:
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov stanovuje pre
územie, ktorého súčasťou sú pozemky parc. č. 5418/3,7,8, funkčné využitie územia: zmiešané
územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501.
Stanovisko technickej infraštruktúry :
V priestore evidujeme uloženie 1x110 kV káblového vedenia a ďalších 4x22 kV káblových
vedení. Prevádzkovateľ elektrických zariadení stanoví aj podmienky pre predaj predmetných
pozemkov. Predaj časti pozemku odporúčajú len po výslovnom súhlase ZSE, a.s.
Súborné stanovisko za oblasť dopravy :
Dotknutá časť komunikácie Šustekova ulica Bratislava je v správe mestskej časti Petržalka.
O povolenie je potrebné požiadať príslušnú mestskú časť.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene:
Predaj pozemkov nie je v rozpore so záujmami životného prostredia, ochrany mestskej zelene,
územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny.
Oznámenie oddelenia miestnych daní a poplatkov:
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.
Oznámenie finančného oddelenia :
Hlavné mesto SR Bratislava neeviduje žiadne pohľadávky voči žiadateľovi.
Stanovisko starostu Mestskej časti Bratislava – Petržalka
Je súhlasné.
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu
a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 9. 6. 2014, ktorá o ňom nerokovala.

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 10.2.2014
___________________________________________________________________________

K bodu č. 23
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5418/3 a parc. č. 5418/8, spoločnosti
Unit trade s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporúča MsZ
schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka,
2
a to novovytvoreného pozemku parc. č. 5418/3 – ostatné plochy vo výmere 1 856 m , ktorý vznikol
podľa GP č. 033-M3/2013 zo dňa 22. 10. 2013 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 5418/3 – ostatná
2
plocha vo výmere 2 547 m , zapísaného na LV č. 2159 a pozemku registra „C“ KN parc. č. 5418/8 –
2
ostatné plochy vo výmere 31 m , k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2159, spoločnosti Unit trade
2
s.r.o., so sídlom Šustekova 37, Bratislava, IČO 36608831, za cenu 146,02 Eur/m , t. z. za cenu
celkom 275 539,74 Eur, po zaokrúhlení 275 540,00 Eur
s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami.
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci pôvodne označený ako spoločnosť
P&LKW – byty, spol. s.r.o. za účelom pripravovanej výstavby „Polyfunkčného bytového domu na
Šustekovej ulici v Bratislave“ zabezpečil vydanie Rozhodnutia o umiestnení stavby č. UKSP 10037TX1/2007-Pr-7, zo dňa 17. 05. 2007 a požiadal o vydanie stavebného povolenia. Kupujúci na základe
zmluvy o nájme pozemku č. 51/2003 vybuduje na časti prevádzaných pozemkov kanalizáciu a
prístupové komunikácie, ktoré budú slúžiť potrebám budúcej stavby „Polyfunkčného bytového domu
na Šustekovej ulici v Bratislave“. Prevod pozemkov sa uskutočňuje za účelom vydania stavebného
povolenia v prospech kupujúceho.
Hlasovanie:
prítomní: 6, za: 5, proti: 0 , zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 10.2.2014

Návrh na prerokov~mie materiálov na Mestskom zastupiteľstve
Bratislavy 06. 03. 2013

hlavného mesta SR

Uznesenie č. 1081/2014
zo dňa 13.02.2013

odporúča
Mestskému zastupiteľ~:tvu hlavného mesta SR Bratislavy
prerokovať
1.
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí
pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19239/1, parc. č. 19243/40, parc. č.
19240/8, spoločnosti ŠTÚDIO KOLIBA a.s., so sídlom v Bratislave
2.
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu
pozemkov v Bratislave, k. Ú. Nové Mesto, parc. Č. 22000/12 a parc. Č. 22000/13, pre
spoločnosť Bavint, s.r.o. so sídlom v Bratislave a zmeny uznesenia Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Č. 132912013 zo dňa 21.11.2013
3.
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. Ú. Staré Mesto, parc. Č. 5170/24, spoločnosti
BRATISLAVA WEST GATE, S.r.o., so sídlom v Bratislave, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
4.
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. Ú. Staré Mesto, parc. Č. 4729/3, Ivane
Pozníkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
5.
Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. Ú. VrakU11a, parc. Č.
1205/232, parc. Č. 12051233, parc. Č. 12051234, parc. Č. 1205/235 a parc. Č. 12051236,
Toplianska ulica, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
6.
Návrh na pred,d pozemku v Bratislave, k. Ú. Dúbravka, parc. Č. 2104/3, Renáte
Moravčíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
7.
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. Ú. Záhorská Bystrica, parc. Č. 163/3,
PharmDr. Františkovi Hobinkovi a manželke PhannDr. Kataríne Hobinkovej, ako
prípadu hodného osobitného zreteľa
8.
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. Ú. Petržalka, parc. Č. 5418/3 a parc. Č.
5418/8, spoločnosti Unit trade S.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného
osobitného zrete1'a
9.
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. Ú. Vinohrady, parc. Č. 21644/4, Ing. Matejovi
Okálimu, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
10. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. Ú. Vajnory, parc. Č. 88019, Ing. Miroslavovi
Ševčíkovi a Ing. Helene Ševčíkovej, ako prípadu hodného osobitného zretel'a
11. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. Ú. Petržalka, parc. Č. 1331, spoločnosti
TECHNOPOL SERVIS, a~s., so sídlom v Bratislave, ako prípad u hodného osobitného
zreteľa
12. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. Ú. Karlova Ves, parc. Č. 535/29 a parc. Č.
535/36, Ing. Ladislavovi Juranovi s manželkou Katarínou, ako prípadu hodného
osobitného zrete:.'a

13.

Návrh na vyradenie časti majetku evidovaného na karte majetku budovy Stará tržnica,
súpisné číslo 10l484, nachádzajúcej sa na Námestí SNP Č. 25 v Bratislave, postavenej
na pozemku registra "C" parc. Č. 96 - zastavané plochy a nádvoria, z titulu
rekonštrukcie a zmeny funkčného využitia objektu
14. 31a Návrh na riešenie odzverenia novovytvorenej budovy na Exnárovej 6 ajej zverenie
do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
15. Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných
nájomných bytov, pozemku a teclmickej vybavenosti podľa zákona Č. 26112011 Z. z.
o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona Č.
134/2013 Z. z. na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky
16. Informácia o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za obdobie 2012 - 2013
17. Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy zo záujmového združenia
právnických osôb Dunajský vedomostný klaster
18. Správa
o výchovno-vzdelávacej
činnosti, Jej výsledkoch
a podmienkach
v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2012/2013
19. Informácia o plnení
Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
20. Návrh na uskutočnenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov v k. Ú.
Vinohrady, zverených do správy Mestským lesom Bratislava
21. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových
priestorov na prízemí stavby na Budyšínskej ul. Č. 1 v Bratislave, k. Ú. Nové Mesto
22. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových
priestorov na prízemí stavby na Bagarovej ul. Č. 20 v Bratislave, k. Ú. Dúbravka
23. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových
priestorov na prízemí stavby na Pribišovej ul. Č. 8 v Bratislave, k. Ú. Karlova Ves
24. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových
priestorov na prízemí stavby na ul. Laurinská Č. 7 v Bratislave, s priamym vstupom
z ulice, k. Ú. Staré Mesto (Laguna)
25. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových
priestorov v suteréne stavby na ul. Laurinská Č. 7 v Bratislave, k. Ú. Staré Mesto
(Aligátor)
26. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových
priestorov na l. poschodí, prízemí a v suteréne stavby na ul. Laurinská Č. 7 v Bratislave,
k. Ú. Staré Mesto (Korida)
27. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového
priestoru na ulici Hany Meličkovej II A v Bratislave, k.ú. Karlova Ves
28. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. Ú. Staré Mesto, parc. Č.
4512, Korabinského ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
29. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v Bratislave, k. Ú. Staré Mesto, Slávičie
údolie, časti pozemku parc. Č. 240811, fonnou obchodnej verejnej súťaže a schválenie
podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
30. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. Ú. Nivy, parc. Č. 3569, Rosná ulica, formou
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
31. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. Ú. Staré Mesto, Svoradova
ulica, pozemkov parc. Č. 69113 a parc. Č. 691/8, a stavby bez súpisného čísla,

nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 691/8, formou obchodnej verejnej súťaže
a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou obchodnej verejnej
32. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 1056912, Ružová dolina,
fonnou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
fonnou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
33. Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, Bazová ulica, fonnou obchodnej
verejnej sú formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže fonnou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
34. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica,
fonnou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
fonnou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
35. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Tmávka, parc. Č. 17007/46 a parc. Č.
17007/47, Banšelova, Terchovská ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie
podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
36. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, Mlynská dolina, parc. Č.
2937/10, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej
súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
37. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. Č. 1839/1, parc. Č. 1840/1
a parc. Č. 184112, Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie
podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
38. Návrh na predaj časti stavby parkoviska a predaj novovytvorených pozemkov
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. Č. 1812/2 a parc. Č. 181312, Šintavská ulica, formou
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
39. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. Č. 3365/2 a parc. Č.
3365/5, Prokofievova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
40. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. Č. 3110/103, Jiráskova Pajštúnska ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
41. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. Č. 818/21, Haanova ulica,
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
fonnou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
42. Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. Č. 5794/24,
Kopčianska ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže fonnou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
43. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. Č. 374, Pankúchova ulica,
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
44. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. Č.
4723/30 a parc. Č. 4723/2, Záporožská ul., fonnou obchodnej verejnej súťaže
a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej
verejnej súťaže
45. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k,ú. Staré Mesto, mestských hradieb
s pozemkami pozdíž Staromestskej ulice do správy mestskej príspevkovej organizácie
Generálneho investora Bratislavy
46. Návrh na zverer.ie pozemku v Bratislave, parc. č.21995 k.ú. Nové Mesto, Škultétyho
ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
47. Návrh na zrušenie vecného bremena vyplývajúceho zo Zmluvy o zriadení vecného
bremena Č. 288818280200 a na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave,

48.

49.
50.

51.
52.
53.

54.

55.

56.

57.
58.
59.

60.

61.

k. Ú. Staré Mesto, v prospech MUDr. Martina Cypricha a manželky MUDr. Kataríny
Cyprichovej
Návrh na zruše:lie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom
v Bratislave,
k. Ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 337911 vo vlastníctve BIanky
Jamrichovej, parc. č. 337912 a parc. č. 3379/9 vbezpodielovom
spoluvlastníctve
Vincenta Horvátha a manž. Ireny, parc. Č. 3379/3 a parc. Č. 3379112 vo vlastníctve Oto
Tótha, parc. Č. 3379/4 v bezpodielovom spoluvlastníctve MUDr. Ladislava Páleníka
a manž. Oľgy
Návrh na prijafe časti ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu
v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave - stále ťažké opevnenia, k, Ú. Petržalka
Návrh na prijatie alebo neprijatie ponuky NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA na
predaj pozemku registra "E" v Bratislave, k. Ú. Nové Mesto, parc. Č. 12694, do
vlastníctva hlavr.ého mesta
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. Ú. Ružinov, parc. Č. 6029/1, parc. Č. 602912
a parc. Č. 602913, Kornélii Baloghovej - majetkovoprávne uspOliadanie pozemkov
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k,ú. Podunajské Biskupice, parc. Č. 5409/6, pod
stavbou vo vlastníctve žiadateľa - majetkovoprávne usporiadanie pozemku
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k, Ú. Petržalka, parc. Č. 447112, parc. Č. 4471/4
a parc. Č. 4471/6, Ing. Pavlovi Lamperovi - Lakros, so sídlom v Bratislave majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. Ú. Petržalka, parc. Č. 281811, spoločnostiam
MERCATOR DMS, spol. s LO., so sídlom v Bratislave, TERNO Slovensko, spotrebné
družstvo, so sídlom v Bratislave a Slovenská pošta, a.s., so sídlom v Banskej Bystrici majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k, Ú. Petržalka, parc. Č. 1860115 a parc. Č.
1860118, spoločnosti BILLA S.LO., so sídlom v Bratislave - majetkovoprávne
usporiadanie pozemkov pod stavbou
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. Ú. Dúbravka, parc. Č. 2520/3, a k,ú. Karlova
Ves, parc. Č. 2525/2, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Bratislava - mesto,
so sídlom v Bratislave - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. Ú. Staré Mesto, parc. Č. 2823117, 2823/39,
2823/46,2823/47, Ing. arch. Michalovi Slávikovi
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k, Ú. Staré Mesto, parc. Č. 21760/8, 21760/9,
spoločnosti CRESLING, S.LO., so sídlom v Bratislave
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. Ú. Ružinov, parc. Č. 2061140, parc. Č.
2061151, parc. č;. 2061152, parc. Č. 2061153 a parc. Č. 2061154, Carlosovi Da Silva
a manželke Beate Da Silva
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Tichá 4,
Páričkova 25, Rajecká 38; Račianska 13, Ladislava Dérera 2, Závadská 14, Ľudovíta
Fullu 13, 15, Uši.akova 4, Landauova 38, Studenohorská 17, Iľjušinova 6, Jungmannova
12, Lachova 21,23, Mlynarovičova 7, Topoľčianska 33, vlastníkom bytov
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach
Ferdiša Kostku -- garáže, Pečnianska 6 - garáže, vlastníkom garáží

Kúpna zmluva
č. 04880...1400
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:
( IBAN ) SK 8975000000000025826343,
BIC – SWIFT:
CEKOSKBX
Variabilný symbol:
4880...14
IČO:
603 481
(ďalej len „predávajúci“)
a

Unit trade s.r.o.
Šustekova 37, 851 04 Bratislava
Zastúpená
: JUDr. Ľubomírom Kardošom, konateľ
bytom : Kľukatá 48/C, 821 05 Bratislava
Zapísaná
: v obchodnom registri Okresného sudu v Bratislave I.,
odd. Sro, vložka č. 41027/B
Peňažný ústav :
Číslo účtu
:
DIČ
:
IČO
: 36 608 831
(ďalej len „kupujúci“)
Čl. 1
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Petržalka, pozemkov registra „C“
katastra nehnuteľností, parc. č. 5418/3 – ostatné plochy o výmere 2547 m2 a parc. č. 5418/8 – statné
plochy o výmere 31 m2, zapísaných na LV č. 2159 pozemky sa nachádzajú v okrese Bratislava V,
v obci Bratislava – mestská časť Petržalka.
2) Podľa Geometrického plánu č. 033-M3/2013 zo dňa 22.10.2013, vypracovaného
spoločnosťou GEOWORK, Ing. Peter Horňák, Rezedová 1, 821 01 Bratislava, IČO: 40 019 446 bol
vytvorený nový pozemok parc. č. 5418/3 – ostatné plochy o výmere 1856 m2, k. ú. Petržalka, ktorý
vznikol z pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 5418/3 - ostatná plocha o výmere 2547
m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2159.
3) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva pozemky v k. ú. Petržalka,
evidované ako parcely registra „C“ katastra nehnuteľností, parc. č. 5418/8 – ostatné plochy o výmere
31 m2 a novovytvorený pozemok parc. č. 5418/3 – ostatné plochy o výmere 1856 m2, k. ú. Petržalka,
ktorý vznikol z pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 5418/3 k. ú. Petržalka,
zapísaných na LV č. 2159.
4) Predaj pozemkov parc. č. 5418/8 a parc. č. 5418/3 k. ú. Petržalka 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 pôvodne označený ako spoločnosť
P&LKW – byty, spol. s.r.o. za účelom pripravovanej výstavby „Polyfunkčného bytového domu na
Šustekovej ulici v Bratislave“ zabezpečil vydanie Rozhodnutia o umiestnení stavby č. UKSP 10037TX1/2007-Pr-7, zo dňa 17.05.2007 a požiadal o vydanie stavebného povolenia. Kupujúci, na základe
zmluvy o nájme pozemku č. 51/2003 vybudoval na časti prevádzaných pozemkov kanalizáciu a
prístupové komunikácie, ktoré budú slúžiť potrebám budúcej stavby „Polyfunkčného bytového domu
na Šustekovej ulici v Bratislave“. Prevod pozemkov sa uskutočňuje za účelom vydania stavebného
povolenia v prospech kupujúceho.

Čl. 2
1) Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 odsek 3 tejto zmluvy za kúpnu cenu
......,00 Eur/m2, t. z. za kúpnu cenu celkom ..........,00 EUR, ( slovom: ...................... EUR)
kupujúcemu, ktorý pozemky za túto cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva. Spolu s kúpnou
cenou sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu aj náklady na vypracovanie geometrického plánu
vo výške 307,00 EUR a náklady na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 400,00 EUR.
2) Kupujúci je povinný uhradiť celú dohodnutú kúpnu cenu vo výške .........,00 Eur na účet
predávajúceho č. ( IBAN ) SK 8975000000000025826343, BIC – SWIFT: CEKOSKBX vedený
v ČSOB, a.s., variabilný symbol č. 4880.....14 naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej
zmluvy oboma zmluvnými stranami.
3) Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 137/2013 zo dňa 16.12.2013,
vyhotoveného spoločnosťou STATUS Plus, s.r.o., so sídlom UL. 29 Augusta č. 32, Bratislava, IČO:
45 549 192 vo výške 400,00 EUR uhradí kupujúci na účet predávajúceho č. ( IBAN ) SK
8975000000000025826343, BIC – SWIFT: CEKOSKBX , vedený v ČSOB, a.s., variabilný symbol
č. 4880.....14 naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
4) Náklady na vyhotovenie geometrického plánu č. 033-M3/2013 zo dňa 22.10.2013,
vypracovaného GEO WORK, Ing. Peter Horňák, Rezedová 1, 821 01 Bratislava, IČO: 40 019 446
vo výške 307,00 EUR uhradí kupujúci na účet predávajúceho č. ( IBAN ) SK
8975000000000025826343, BIC – SWIFT: CEKOSKBX, vedený v ČSOB, a.s., variabilný symbol č.
4880.....14 naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami.
5) 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.
6) Prevod nehnuteľností schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na svojom zasadnutí dňa 26.06.2014 uznesením
č. ..............
Čl. 3
1) Predávajúci vyhlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, bremená
ani iné právne povinnosti.
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 nehnuteľností uvedených v čl. 1 ods. 3 tejto zmluvy, a to so stanoviskom
oddelenia územného rozvoja mesta zo dňa 17.10.2013, technickej infraštruktúry zo dňa 16.10.2013, so
súborným stanoviskom za oblasť dopravy zo dňa 23.10.2013, oddelenia životného prostredia a
mestskej zelene zo dňa 28.10.2013, 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 Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom.
2) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci pri dodržaní podmienok
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny a nákladov na vyhotovenie
znaleckého posudku – za ich zaplatenie sa považuje pripísanie na účet predávajúceho. V prípade
omeškania so zaplatením kúpnej ceny podá predávajúci návrh na vklad do katastra nehnuteľností až po
zaplatení sankcií uvedených v čl. 2 tejto zmluvy.
3) Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predávaným nehnuteľnostiam vkladom do katastra
nehnuteľností. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného
rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom. Rozhodnutie
o povolení vkladu vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania.
4) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami
zmluvy.
5) Poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci pri
podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Čl. 7
1) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.
2) Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so zverejnením tejto zmluvy podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov.
3) Kúpna zmluva je vyhotovená v 8-ich exemplároch, z ktorých 2 exempláre budú predložené
Okresnému úradu Bratislava, Katastrálny odbor k návrhu na vklad vlastníckeho práva, tri rovnopisy
obdrží predávajúci. Kupujúci obdržia po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu za
účelom splnenia povinností vyplývajúcich im z tejto zmluvy, tri rovnopis kupujúcim predávajúci
odovzdá až po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na
základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok,
zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpísali.

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

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

PREDÁVAJÚCI:
za Hlavné mesto SR Bratislava

KUPUJÚCI:
Unit trade s.r.o.

....................................................
Milan Ftáčnik
primátor

..................................................
JUDr. Ľubomír Kardoš
konateľ

